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Žinios iš Lietuvos — Elta

Vyriausybės 
delegacija lankėsi 

Kuveite

LKD P pasisako prieš 
kariuomenės 

autoriteto naikinimą

Vilnius, balandžio 11d, (Elta) 
— Lietuvos vyriausybės dele
gacija, vadovaujama ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus, 
balandžio 9-11 dienomis su ofi
cialiu vizitu lankėsi Kuveite.

Delegaciją priėmė Kuveito 
valstybės emyras Šeichas 
Džaber al-Achmed al-Džaber as- 
Sabah, ministras pirmininkas 
Šeichas Saad al-Abdala as- 
Salem as-Sabah ir vyriausybės 
nariai.

Kuveito emyras itin domėjosi 
Lietuvos santykiais su arti
miausiais kaimynais, padėtimi 
Baltijos valstybėse, Lietuvos pa
stangomis glaudžiai bendradar
biauti su Europos ir kitomis ša
limis.

Pokalbiuose Kuveito vadovai 
pažymėjo, kad jie teigiamai ver
tina Lietuvos vyriausybės pasi
ryžimą stiprinti ryšius su mažo
mis valstybėmis, aktyvinti veik
lą tarptautinėse organizacijose.

Emyras per ministrą pirmi
ninką Adolfą Šleževičių perdavė 
kvietimą Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui apsilan
kyti Kuveite, pabrėždamas, kad 
Kuveitas pasirengęs visokerio
pai padėti Lietuvai.

Derybose aptarti ekonomikos, 
prekybos bendradarbiavimo, in
vesticijų skatinimo ir apsaugos, 
dvigubų apmokestinimo išven
gimo klausimai. Pasirašytas 
Memorandumas,kuriame kon
krečiai nustatomi šių sutarčių 
galutinio parengimo ir pasira
šymo terminai.

A. Šleževičius pakvietė Kuvei- ' 
to valstybės ministrą pirminin
ką atvykti su vizitu į Lietuvą.

Pirmadienį Lietuvos delegaci
ja išvyko į Jungtinius Arabų 
Emyratus.

Juršėnas: Lietuvos reakcija 
į Rusijos veiksmus buvo 

pakankama

Jei Rusija pastaraisiais 
politikos žingsniais siekė patik
rinti Baltijos šalių ir viso 
regiono reakciją — ji gavo aiškų 
vertinimą, pirmadienį spaudos 
konferencijoje Seimo rūmuose 
pasakė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Jis su pasiten
kinimu pažymėjo, kad kiekvie
nos valstybės atskirai ir visų 
bendra reakcija į pareiškimą 
apie ketinimus kurti karines 
bazes Latvijos teritorijoje buvo 
pakankama, teisinga ir veiks
minga.

Seimo pirmininkas, kalbėda
mas apie techniniais nesklan
dumais dangstomų Rusijos poli
tikos elementų vertinimą, ypač 
pabrėžė trijų Baltijos valstybių 
prezidentų bendro pareiškimo 
reikšmę, taip pat tai, jog ope
ratyviai ir aiškiai Lietuvos 
poziciją apie paramą Latvijai ir 
Estijai savo pareiškime išsakė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija.

Prezidentas susitiko su 
Jaunimo Kongreso rengėjais

Pirmadienį prezidentas Algir
das Brazauskas priėmė VIII Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
reso rengėjus — Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninką Paulių Mickų, vicepirmi
ninkę bei programos Lietuvoje 
koordinatorę Rūtą Kalvaitytę ir

organizacinio komiteto narę 
Raimondą Bajažinskytę.

Kongreso organizatoriai 
supažindino šalies vadovą su 
renginio programa, taip pat in
formavo apie praėjusį savaitgalį 
Vilniuje įvykusį Rytų Europos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovų suvažiavimą.

VIII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas prasidės Vilniu
je liepos 11 dieną, iškart po 
Pasaulio Lietuvių Dainų Šven
tės. Lietuvoje jis tęsis dešimt 
dienų, o vėliau persikels į Ang
liją, kur truks iki liepos 29-osios.

Planuojama, kad jaunimo fo
rume dalyvaus atstovai iš ketu
riolikos kraštų, taip pat dele
gatai iš neseniai susikūrusių 
Rytų Europos kraštų Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos padalinių.

Kongresą rengia daugiau 
kaip prieš du dešimtmečius 
JAV įkurta Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Ji jungia už 
Lietuvos ribų gyvenančius 
jaunuolius, kurių amžius — nuo 
18 iki 35 metų. Sąjungos narių 
kongresai vyksta kas trejus-ket- 
verius metus.

Pasak organizatorių, šių metų 
forumo tikslas — padėti išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje, sustiprinti 
ryšius su Lietuva, apsvarstyti 
veiklos planus. Daugiau kaip 
pusė renginio dalyvių Lietuvoje 
viešės pirmą kartą, todėl ren
gėjai stengsis juos kuo geriau 
supažindinti su šalies politine ir 
ekonomine padėtimi, jaunimo 
organizacijomis.

Užsienio investicijos 
į Lietuvą

Lietuvos ekonominiame gy
venime balandžio 8 d. dalyvavo 
80 užsienio valstybių. Ekono
mikos ministerijos Skaičiavimo 
centras, informavo, kad iki 
balandžio 8 d. užregistruotos 
tebeveikiančios 3,674 bendro
sios ir užsienio kapitalo įmonės 
sudarė 3.8% visų Lietuvoje vei
kiančių įmonių. Prieš tris mėne
sius 76 šalių įmonės sudarė 
3.7% visų Lietuvoje veikiančių 
įmonių.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
buvo įsteigtos 205 bendrosios ir 
užsienio kapitalo įmonės. Jas 
steigė daugiausia Vakarų, Šiau
rės Europos ir Šiaurės Ameri
kos valstybės.

Valstybių, Lietuvoje įsteigu
sių daugiausia įmonių ir in
vestavusių daugiausia kapitalo, 
dešimtukai balandžio 8 d. atro
dė taip.

Pagal Lietuvoje veikiančių 
bendrų su Lietuva įmonių ir 
grynai užsienietiškų įmonių 
skaičių šįmet ir pernai pirmauja 
Rusijos Federacija su 957 įmo
nėmis, sudarydama 26% tokių 
firmų Lietuvoje. Antrą vietą 
šįmet užima Vokietija (pernai 
buvusi trečioje vietoje) su 619 
įmonėmis, sudarydama 16.8% 
tokių įmonių Lietuvoje. Trečią 
vietą užima Lenkija, pernai 
buvusi antroje vietoje. Lenkija 
Lietuvoje turi 568 įmonių, 
sudarydama 15.5% užsienie
tiškų įmonių Lietuvoje.

Jungtinės Amerikos Valstijos 
stovi ketvirtoje vietoje, kaip ir 
pernai, su 235 įmonėmis (6.4%). 
Penktoje vietoje, kaip ir pernai 
yra Ukraina, su 199 įmonėmis 
(5.4%), šeštoje (kaip ir pernai)

Balandžio 8 d. Latvijos, Lietuvos ir Estijos prezidentai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame 
paragino Rusijos prezidentą Boris Jelciną viešai pareikšti, kad Latvįjos priskyrimas prie šalių, 
kuriose Rusija ketina steigti karines bazes, buvo klaida ir patvirtinti ankstesnius įsipareigojimus 
greitai ir visiškai išvesti kariuomenę iš Estijos ir Latvijos. „Baltijos šalys visada su Rusijos 
Federacįja derėjosi geranoriškai ir darys tai ateityje. Negana to, mūsų vyriausybės padarys viską, 
kas įmanoma, kad sumažintų tų nelemtųjų incidentų padarinius. Tačiau mūsų pastangos turi 
akivaizdžias ribas, ir todėl mes kreipiamės į visas suinteresuotas šalis padėti mums šiose 
pastangose”, jie rašo pareiškime. Ši nuotrauka daryta jų susitikimo metu Palangoje kovo 25 d. 
— pirmą kartą istorijoje, kad šių trijų šalių vadai susitiko Lietuvoje. Tuo metu jie nusprendė 
tokius susitikimus rengti paeiliui kiekvienoje valstybėje bent du kart per metus.

Norima panaikinti KAM 
Ryšių su užsieniu 

departamentą
Vilnius, balandžio 9 d. 

(AGEP) — Seimo Nacionalinio 
Saugumo Komitetas, kuriam 
vadovauja Vytautas Petkevi
čius, norėtų likviduoti Krašto 
Apsaugos Ministerijos Ryšių su 
užsieniu departamentą. Argu
mentuojama, kad šis skyrius 
dubliuoja Užsienio Reikalų Mi
nisteriją. O iš tiesų, tai eilinis 
puolimas prieš dar bent kiek 
Lietuvos nepriklausomybės la
bui veikiančią struktūrą.

Ryšių su užsieniu departa
mentas — viena aktyviausių 
Krašto apsaugos grandžių. Per 
ją palaikomi ryšiai su Vakarų 
Europos ir Amerikos gynybos 
ministerijomis, dešimtys 
lietuvių mokosi Vakarų karo 
mokyklose, paruošta ir pasi
rašyta pusšimtis bendradar
biavimo sutarčių, gauta daug 
labdaros siuntų. Panaikinus 
departamentą ir atleidus dar
buotojus, šie ryšiai nutrūktų. 
Seimo Nacionalinio Saugumo 
Komiteto iniciatyva buvo 
sumažintos biudžeto lėšos 
Krašto apsaugai, dabar norima

yra Baltarusija: 159 įmonės 
(4.3%); septintoje (kaip ir pernai) 
Švedija: 86 įmonės (2.3%); aš
tuntoje — Didžioji Britanija 
(kaip ir pernai) su 75 įmonėmis 
(2%). Devintą vietą užima Dani
ja, pernai buvusi vienuoliktoje 
vietoje. Ji šiemet Lietuvoje turi 
67 įmones (1.8%). Dešimtoje vie
toje pagal įmonių skaičių yra 
Latvija, pernai buvusi devintoje 
vietoje, su 61 įmone (1.7%).

Pagal investicijų sumą, kaip 
ir pernai pirmą ir antrą vietą 
užima Didžioji Britanija ir Vo
kietija. JAV iš ketvirtos vietos 
pernai atėjo į trečią vietą šįmet, 
o ketvirtą vietą užima Rusija, 
pernai buvusi trečioje vietoje. 
Toliau užsienio investitoriai 
pagal investicijų sumą Lietuvo
je rikiuojasi šitaip: Lenkija iš 
šeštos vietos pernai atėjo į 
penktą vietą, Austrija iš penk
tos nusmuko į šeštą, septintoje 
vietoje (kaip ir pernai) yra 
Šveicarija, į aštuntą vietą iš de
vintos atėjo Airija, į devintąją iš 
tryliktosios atėjo Kanada, o Lat
vija pagal investicijų sumą nu
smuko iš aštuntos vietos į de
šimtą.

susilpninti ryšį ir nutraukti 
paramą iš Vakarų. Be to, tokie 
skyriai yra visose ministerijose 
ir nepriekaištaujama, kad jie 
dubliuotųsi.

Seimo Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių), Krikš
čionių Demokratų, Demokratų, 
Tautininkų Sąjungos ir Laisvės 
frakcijų pareiškime „Dėl

Firmoms atidėtos skolos 
valstybės biudžetui

Vilnius, balandžio 7 d. (AGEP) 
— Daugiau nei dviems šimtams 
Lietuvos įmonių atidėtos jų 
skolos valstybės biudžetui, 
kurių jos nesumokėjo 1993 me
tais. Šias skolas firmos galės 
sumokėti per dvejus metus su 
sąlyga, kad užmokės 1992-ųjų ir 
šių metų pirmojo ketvirčio įsis
kolinimus.

Apie tai spaudos konferenci
joje ketvirtadienį pranešė mi
nistras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius. Vyriausybė spren
dimą atidėti skolas priėmė 
trečiadienį.

Pramonės įmonės skolingos 
biudžetui iš viso apie 500 
milijonų litų, kuriuos dabar 
atgauti, anot A. Šleževičiaus, yra 
beveik beviltiška. Atidėjus 
skolų grąžinimo terminus, vien 
šiemet tikimasi gauti papildo
mai maždaug 170 milijonų litų 
įplaukų.

Įmones, kurioms skolos gali 
būti atidėtos, atrinko speciali 
ekspertų komisija, atsižvelgusi 
į jų finansinę padėtį, apyvar
tines lėšas bei kitus įmonių 
veiklos rodiklius. Kaip sakė A. 
Šleževičius, jei kuri įmonė 
nesutiks su jai keliamomis są
lygomis ir nenorės pasirašyti 
susitarimo, bus užvedamas jos 
bankroto procesas.

Ministras pirmininkas taip 
pat pranešė, kad pirmąjį metų 
ketvirtį valstybės biudžetas 
gavo 590 milijonus litų pajamų. 
Buvo planuota gauti 560 mili
jonus litų. A. Šleževičiaus žo
džiais, tikėtasi, jog valstybės 
iždas gaus daugiau papildomų 
įplaukų.

Manoma, jog biudžetą šiek 
tiek papildys dvigubai padi
dintas mokestis už leidimą įvež
ti ir prekiauti alkoholiniais

įtampos krašto apsaugos struk
tūrose” sakoma, kad „vienas 
pagrindinių tos įtampos šaltinių 
yra dabartinio Seimo Naciona
linio Saugumo Komiteto vado
vaujančios grupelės veikla, pasi
rinktas neteisėtas kelias per
žengti parlamentinės kontrolės 
įgaliojimus ir imtis vykdomosios 
valdžios funkcijų, siekiant 
perimti visą Krašto apsaugos 
sistemą savo tiesioginiam va
dovavimui”. Šių frakcijų nuo
mone, jau pribrendo nepasi
tikėjimas komiteto pirmininku 
Vytautu Petkevičiumi.

gėrimais. Premjeras pranešė, 
jog nuo balandžio 1-osios įvestas 
150,000 litų metinis mokestis 
firmoms, į Lietuvą importuojan
čioms gėrimus ir užsiimančioms 
didmenine prekyba jais, bus di
dinamas iki 300,000 litų. Iki šiol 
tokius leidimus įsigijo 30 firmų.

Padėkojo už žydų
kapų priežiūrą

Vilnius, balandžio 7 d. 
(AGEP) — Nuosavu lėktuvu iš 
Talino į Vilnių atvykęs pasau
linės žydų agentūros „Sochnut” 
prezidentas ir Žydų turto resti
tucijos komisijos pirmininkas 
Mendel Kaplan susitiko su mi
nistru pirmininku, finansų ir 
teisingumo ministrais ir Lie
tuvos prezidentu.

M. Kaplan pasakė, kad žydų 
bendruomenė nori išsiaiškinti, 
kur ir koks yra visuomeninis 
žydų turtas ir norėtų jį susi
grąžinti. Prez. Algirdas Bra
zauskas pasakė, kad Lietuvos 
Konstitucija nenumato visuo
meninės nuosavybės — yra tik 
asmeninė arba valstybinė nuo
savybė. Tačiau jau beveik pa
rengtas įstatymas, kuriuo re
miantis bus įmanomas ne tik 
katalikų, bet ir kitų religinių 
konfesijų turto grąžinimas.

Mendel Kaplan prisipažino 
žinąs, kad šiuo metu Lietuvos 
įstatymai leidžia grąžinti turtą 
tik Lietuvos piliečiams, nuolat 
gyvenantiems šalyje, tačiau 
tyrę galimybes ateityje atgauti 
turtą ir privatiems asmenims, 
nes kai kuriose šalyse tai jau 
yra įmanoma. Prezidentas Bra
zauskas pabrėžė suprantąs 
išskirtinę žydų padėtį dėl šios 
tautos patirto genocido Antrojo 
pasaulinio karo metais.

Vilnius, balandžio 8 d.— 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Partijos taryba paskelbė val
dybos pirmininko Povilo Kati
liaus pasirašytą rezoliuciją „Dėl 
krašto apsaugos sistemos grio
vimo”, kurioje teigiama, kad 
valdančiosios leidimu LDDP 
Seimo Nacionalinio Saugumo 
Komitetas žlugdo Lietuvos 
krašto apsaugos sistemos auto
ritetą.

Rezoliucijoje LKD partijos 
taryba reiškia susirūpinimą, 
„matydama, kad silpninama ir 
griaunama krašto apsaugos sis
tema. Provokuojamos įtampos 
kariuomenėje ir visoje krašto 
apsaugos sistemoje, keliama de
strukcija ir kurstomi neramu
mai. Silpninama krašto ap
saugos ministerija ir Lietuvos 
kariuomenė, ypač Savanoriškoji 
Krašto Apsaugos Tarnyba. (Sa
vavališki) sprendimai dėl sienos 
apsaugos ir teritorinės gynybos 
dalių perdislokavimo grasina 
susilpninti krašto gynybinę 
galią”.

„Demokratinės valstybės 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
civilinei administracijai būdin
gos funkcijos telkiamos kariuo
menės generaliniame štabe, 
kuris nepagrįstai plečiamas, 
priimant daugumą iš Rusijos 
tebegrįžtančių karininkų. 
Apleistas bendradarbiavimas su 
Vakarų šalimis, neišnaudojama 
jų pagalba. Skleidžiamas nepa
sitikėjimas kariuomene ir 
pačioje kariuomenėje. Nusi
žengimai kariuomenėje api
bendrinami ir panaudojami jos 
diskreditavimui. Tam pasitel
kiamos net teisėsaugos insti
tucijos. Pavyzdžiui, šiurkščiai 
pažeidus Konstitucijos 24 
straipsnį, buvo (leistos) ir 
surengtos masinės neteisėtos 
kratos karininkų butuose”.

„LDDP grupuotė Seimo Na
cionalinio Saugumo Komitete 
uzurpavo tiesioginį vadovavimą 
krašto apsaugos sistemai. Ši

LKDP: Dar ne laikas keisti 
vyriausybę

Vilnius, balandžio 8 d.— 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Partijos taryba valdybos pir
mininko Povilo Katiliaus pasi
rašytoje rezoliucijoje „Dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų” 
pirpažįsta Seimo konstitucinę 
teisę šaukti pirmalaikius rin
kimus, jeigu tauta referendumu 
pareiškia tokią savo valią.

Nors rezoliucijoje LKDP 
„dabartinės Lietuvos valdžios 
vykdomą politiką laiko žalinga 
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai... 
ir todėl būtinąją pakeisti ... (ji) 
mano, kad imtis iniciatyvos dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų ga
lima tik tada, kai tam yra ob
jektyvių požymių apie pakan
kamą tautos daugumos aktyvu
mą ir nusistatymą rinkimų bū
du pasiekti būtinų permainų”.

„LKDP nėra įsitikinusi, kad 
jau yra pakankamas piliečių

M. Kaplan padėkojo Lietuvos 
vietinei valdžiai už rūpinimąsi 
žydų kapais, už sudarytas geras 
sąlygas žydų kultūros ir vi
suomeniškai veiklai. Mendel 
Kaplano giminės šaknys yra 
Rietave. Iš čia prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą jo proproseneliai 
išvyko į Pietų Afriką.

grupuotė, valdančiajai partijai 
toleruojant, tiesiogiai kišasi į 
visus kariuomenės reikalus, 
diktuoja politiką ir spren
dimus”.

„Rezoliucijoje rašoma: „Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
Partija pareiškia, kad valstybės 
sienos apsaugos, kariuomenės 
dislokavimo, kiti saugumo ir 
gynybos sprendimai privalo būti 
grindžiami ne vienos partijos 
(tuo labiau jos grupuotės) nuo
mone, bet valdančiosios daugu
mos ir opozicijos sutarimu pri
imta nacionaline saugumo kon
cepcija bei principinėmis 
gynybos nuostatomis ir tarnauti 
Lietuvos integravimosi į Vaka
rų Europos gynybos struktūras 
tikslui. Siekdama sudaryti 
pagrindą sutarimui dėl na
cionalinio saugumo koncepcijos, 
LKDP yra pateikusi jos projek
tą”.

„LKDP pasisako už kariuo
menės autoriteto ir pasitikėjimo 
ja didinimą, prieš statutų ir 
drausmės pažeidimus bei ne
tvarką kariuomenėje. LKDP re
mia ir rems pareigūnų pastan
gas stiprinti kariuomenę ir 
kitas krašto apsaugos struktū
ras. Lietuvos krikščionių de
mokratų partija griežtai smer
kia visus veiksmus, kurie 
silpnina krašto apsaugą ir 
Lietuvos kariuomenę. LKDP 
pareiškia, kad visa atsakomybė 
už Seimo Nacionalinio Sau
gumo Komiteto pirmininko (Vy
tauto Petkevičiaus) ir jo 
vadovaujamos grupuotės veiks
mus tenka ne tik LDDP vado
vybei, bet ir visiems šios parti
jos atstovams Seime”.

„Lietuvos krikščionių demo
kratų partija pabrėžia, kad 
ypatinga atsakomybė už kariuo
menės ir visos krašto apsaugos 
sistemos raidą tenka Respub
likos prezidentui, kuris yra 
Vyriausiasis valstybės ginkluo
tųjų pajėgų vadas”, baigiama 
LKDP rezoliucija.

aktyvumas dalyvauti referen
dume ir rinkimuose. Reikia 
pripažinti, kad valdančioji par
tija Lietuvoje, siekdama nepa
keičiamai įsitvirtinti valdžioje, 
platindama požiūrį, jog žmonės 
pavargo nuo politikos, diskredi
tavo valdžios institucijas ir 
kitokiais būdais pasiekė, kad 
paplistų piliečių nusivylimas ir 
pasyvumas. Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partija mano, 
kad nesėkmingas referendumas 
ir rinkimai galėtų net padidin
ti žalą Lietuvai”.

Tad, rezoliucija baigiama: 
„Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partija deda ir dės visas 
pastangas, kad būtų sustabdyta 
dabar vykdoma pragaištinga 
Lietuvai politika ir sustiprėtų 
rinkėjų nusistatymas rinkimų 
būdu ją pakeisti”.

KALENDORIUS

Balandžio 12 d.: Julijus, Ze
nonas, Damijonas, Jūratė, Jo- 
vys.

Balandžio 13 d.: šv. Mar
tynas I, popiežius; Ida, Algaudė, 
Mindaugas. Pal. Jurgis Matu
laitis gimė 1871 metais.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

GALVOS SKAUSMAI
DR. D. DEGĖSYS

(Pabaiga)

Kita galvos skausmų grupė 
yra grupiniai skausmai (cluster 
headaches), tiksliau sakant, 
migreninė neuralgija. Tokiais 
galvos skausmais nusiskundžia 
tik 1% žmonių. Jie išsivysto 
staigiai ir būna nepaprastai 
stiprūs taip, kad kai kas juos 
vadina savižudybės skausmais. 
Normaliai jie tęsiasi apie 45 
minutes, bet gali tęstis ir kelias 
valandas ir gali pasikartoti 24 
valandų laikotarpyje net kelis 
kartus. Toks dažnas pasikar
tojimas gali tęstis net 6 savai
tes, bet po to gali visiškai pra
nykti, arba pasikartoti tik po 
keletos metų. Migreninė neural
gija vyrai nusiskundžia 9 kartus 
dažniau negu moterys. Kodėl 
taip yra, nėra žinoma. Vyrai, 
kurie yra linkę skųstis tokiais 
skausmais, daugiausia yra veik
lūs visuomenėje, rūkantys ir 
mėgsta gerti alkoholinius 
gėrimus. Kol kas nėra žinoma, 
kokia yra šio negalavimo prie
žastis, nors daug kas mano, kad 
ta priežastis yra sutrikęs sme
genų dalies, vadinamos hypo- 
thalamus, veikimas. Migreninė 
neuralgija dažnai prikelia asme
nį po vienos arba dviejų valandų 
miego. Kitiems ji prasideda po 
20 minučių, išgėrus alkoholio. 
Asmenys, nusiskundžiantis 
migrenine neuralgija, yra ypač 
jautrūs vaistams, kurie plečia 
kraujo indus, kaip histaminas, 
nitroglicerinas arba alkoholis. 
Sūriai, turintieji tyraminą, irgi 
gali sukelti neuralginius prie
puolius. Paprastai migreninė 
neuralgija būna tik vienoje gal
vos pusėje-smilkinyje. Akis 
skaudančioje pusėje parausta, 
ašaroja, pupila susitraukia, vo
kas užkrenta, nosis toje pusėje 
pabrinksta ir prasideda sloga. 
Taip sergantis negali ramiai 
sėdėti arba gulėti, kaip ir 
migrena sergantis. Jis vaikšto 
po kambarį, rankom susiėmęs 
galvą, arba daužo galvą kumš
čiais, nes skausmas būna vienas 
stipriausių, kokį žmogus gali 
pakelti. Patikimiausias tokių 
priepuolių gydymas, tai gryno 
deguonio įkvėpimas. Toks gydy
mas 4 iš 5 sustabdo priepuolį po 
kelių minučių. Kitiems aku
punktūra arba profilaktiškas 
ėmimas vaistų, mažinančių 
kraujo spaudimą, kaip Elavilio, 
Verapamilio bei prednizono, 
gali tokius priepuolius gana 
veiksmingai stabdyti. Tokią 
neuralgiją turintis, turi būtinai 
nustoti rūkyti.

Rūpestis, nuovargis, nervinė 
įtampa arba užpakalinių kaklo 
raumenų spazmai irgi gali 
sukelti galvos skausmus, pana
šius į migreną. Tokie galvos 
skausmai būna jaučiami dau
giau užpakalinėje galvos srityje 
arba būna jaučiami kaip lankas, 
apjuostas apie galvą. Jie pasi
reiškia daugiausia po dienos 
įtempto darbo, bet pranyksta po 
nakties miego. Jie nesukelia nei 
koktumo, nei vėmimo. Juos ga
na efektingai ramina aspirinas, 
Tylenolis ir panašūs vaistai.

Įvairios cheminės medžiagos 
irgi gali sukelti galvos skaus
mus. Ne vienas mūsų yra turė
jęs galvos skausmą po didesnio 
degtinės išgėrimo. Ore esančios 
dujos, kaip anglies viendeginis 
(CO) ne tik sukelia galvos 
skausmus, bet, chroniškai veik
damas, sukelia smegenyse de- 
generatyvinius pakitimus.

Galvos skausmai, lygiai kaip 
ir kiekvienas kitas skausmas 
yra organizimo nervinė reakci
ja į kenksmingą kūnui jaudik- 
lį. Galvos skausmo gydymui vi
sų pirma reikia surasti skausmo

priežastį. Priežasties nustaty
mui yra daug sudėtingų tyrimų. 
Daugiausia galvos skausmai nė
ra pavojingi, bet kai kuriais at
vejais jie būna sukelti smegenų 
auglių, stroko, kraujavimo sme
genyse, aneurizmų arba menin
gito. Todėl, jei nors vienas iš 
žemiau išvardintų simptomų ri
šasi su galvos skausmais, reikia 
kreiptis į gydytoją be atidėlio
jimo. Tie simptomai yra štai ko
kie:

jeigu galvos skausmas yra di
delis ir pirmas tavo gyvenime;

jeigu esi daugiau kaip 50 me
tų amžiaus ir skausmas staigiai
atsiranda;

jeigu skausmas yra susijęs su 
aukšta temperatūra;

jeigu jautiesi silpnas ir galū
nės aptirpę;
jeigu kaklas sustingęs; 
jeigu skausmas didėja kosint,

čiaudant, lenkiantis ar pritu
piant;

jeigu skausmas atsiranda stai
ga ir progresyviai didėja;

jeigu atsiranda atminties ir 
galvojimo pakitimai.

Nesuradus organinės galvos 
skausmo priežasties, gydymas 
būna simptomatinis. Philadel
phijoje esantis galvos skausmų 
tyrimo centras apsaugai nuo 
galvos skausmo duoda šiuos 
patarimus:

nustok rūkyti. Praktika rodo, 
kad nustojus rūkyti migrenos 
priepuoliai sumažėja;

nevalgyk senų sūrių ir negerk 
raudono vyno. Šie produktai 
turi chemikalą, tyraminą, kuris

RŪPINASI ŠVARA

Lietuvos gydytojų sąjungos 
iniciatyvinė grupė skelbia ne
pakantumo nešvarai ir netvar
kai akciją. Jos tikslas - pradėti 
gyventojų sanitarinį ir higie
ninį sąjūdį prieš nešvarą ir 
netvarką Lietuvos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose. Hi
giena ir sanitarinė kultūra yra 
tautos bendrosios kultūros 
dalis ir pagal ją sprendžiama ne 
tik apie visuomenės sveikatą, 
bet ir apie tautos gyvenimo lygį.

Higienos ir sanitarijos būklė 
katastrofiškai bloga didžiuo
siuose miestuose, ypač Vilniuje. 
Nešvara ir netvarka miestų gat
vėse, kiemuose, namų laiptinėse 
ir rūsiuose, parduotuvėse. Labai 
nešvarūs, nehigieniški yra 
viešieji tualetai, kad ir kur 
jie būtų: miestų aikštėse ar 
skveruose, mokyklose, inter
natuose, kareivinėse ar kitose 
tarnybinėse patalpose. Ypač ne
švarios geležinkelio ir autobusų 
stočių teritorijos. Uždarius ir 
privatizavus pirtis, miestuose 
susidaro skandalinga padėtis.

Ateinančią vasarą Vilniuje 
vyks Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventė, tad jau dabar 
reikia visiems pradėti rūpintis 
higienos ir sanitarijos būkle, 
kad nebūtų gėda prieš savo tau
tiečius.

(„Lietuvos rytas”, III. 17)

NEVALOMOS GATVĖS

Šią žiemą Vilniaus gatvės 
beveik nevalomos. Savivaldybė 
skundžiasi, kad neturi lėšų. 
Tačiau dėl netvarkos mieste 
padaugėjo nelaimingų atsitiki
mų. Pasak gydytojų, ligoninėse 
padaugėjo pacientų su sulaužy
tomis kojomis, rankomis, už 
kurių gydymą taip pat reikia 
mokėti iš biudžeto. Tad kas 
kainuotų pigiau, ar nuvalyti 
gatves, ar paskui ilgai gydyti 
ligonius, mokėti jiems nedar
bingumo pašalpas bei apmokėti 
siu ligoniu neoadarvta darbo?

KŪDIKIS STEBĖDAMAS 
MOKOSI KALBOS

DOMICĖLĖ

Kūdikis yra labai veikli 
būtybė. Jei sąlygos yra palan
kios ir aplinka atitinka jo įgim
tus poreikius — jis nė valandėlės 
negaišta veltui. Laimingi tie 
kūdikiai, kurių motinos supran
ta jų dvasinius poreikius ir iš
mintingai skatina kūrybinį 
veiklumą, kuris pirmiausia yra 
nukreiptas į kalbos garsų paga
vimą. Čia tam tikrą vaidmenį 
atlieka ir akys. Ir dėl to turbūt 
(kai kūdikis nemiega), jos visą 
laiką yra plačiai atvertos. Paste
bėkite, kaip įdėmiai kūdikis 
stebi, beveik nemirksėdamas,

susidaro fermentacijos eigoje. 
Migrena nusiskundžiančių žmo
nių organizmas metabolizmo 
metu nepajėgia sunaudoti tyra- 
mino, kuris ir sukelia galvos 
skausmus;

mažink kavos gėrimą. Kava, 
arbata arba kafeiną turintieji 
gėrimai stimuliuojančiai veikia 
širdį ir visą organizamą ir gali 
sužadinti migrenos priepuolius. 
Jeigu geri kavos daug, tai ma
žink gėrimą palaipsniui, nes 
staigus kavos gėrimo sustab
dymas gali irgi sukelti galvos 
skausmus;

venk nitritų, šokolado ir mo- 
nosodium glutomate. Šie pro
duktai gali sukelti galvos 
skausmus;

negerk alkoholio. Alkoholis 
sukelia migrenos priepuolius.

Baigiant reikia pastebėti, 
darant sudėtingus tyrimus, kad 
ir ne visada galima nustatyi 
galvos skausmų priežastį, bet, 
prisilaikant minėtų patarimų, 
kai kuriuos galvos skausmus 
galima ryškiai sumažinti, o kitų 
išvengti, arba juos net pagydy
ti, todėl ir vertėtų jų prisilai
kyti.
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PETRUTYTĖ

kalbančiojo veido išraišką, 
judesius ir veiksmus. Regėjimas 
geriausiai stimuliuoja — kalbos 
„buveinę”, smegenis, gerina jų 
kokybę ir intensyvina jų veik
lumą. Kad kūdikis galėtų 
geriau matyti, kas vyksta jį su
pančioje aplinkoje, reikia jį 
paguldyti žemai — ant grindų.

Kūdikio nereikia izoliuoti nuo 
visuomeninio gyvenimo. Tačiau 
jei tarp suaugusiųjų yra 
kūdikis, tai jie turėtų atkreipti 
dėmesį į savo kalbos toną ir elg
seną. Garsios, triukšmingos 
kalbos ar dainos neigiamai 
veikia kūdikius ir vaikus. Labai 
reikia vengti barnių arba kad ir 
juokais žodžiavimosi kūdikio 
akivaizdoje. Tik, deja, niekas 
dar negalvoja, kad būtų reikal
inga laikytis specialių etiketo 
bei mandagumo formų, kai susi
duriam su kūdikiais ar vaikais.

Užtenka atidžiau pasekti 
kūdikius, kad įsitikintume, 
kaip jautriai jie reaguoja į 
suaugusių kalbėseną ir apskri
tai į triukšmą. Ramus pokalbis 
visuomet kūdikį nuteikia rami
nančiai. Pokalbio metu kūdikis 
turi būti laikomas tokioj padėty, 
kad jis ne tik girdėtų, bet ir ma
tytų kalbančiųjų veidus.

Tačiau visai kitaip reaguoja 
kūdikis į triukšmą ar piktą 
kalbą. Pvz. tėvams susikivir
čijus, neilgai trukus kūdikėlis, 
laikomas ant rankų, pradeda 
nerimauti, nervingai spurdėti, 
skausmingai vaipytis, išgąs
tingai žvilgčiodamas tai į vieną, 
tai į antrą.

Pagaliau, jei įkyrus žodžia- 
vimasis ar triukšmas nesiliau
ja, kūdikis prapliumpa graudžiu 
verksmu, kuris kartais gali virs
ti sunkiai numaldomu riksmu. 
Ką daryti tokiu atveju? Kaip
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raminti verkiantį kūdikį?
Pirmiausia reikia sustoti bar

tis, o ne kūdikį maldyti. 
Kūdikis, pamatęs piktą veidą ir 
išgirdęs šiurkštų balso toną, tik 
išsigąs ir dar labiau pradės 
rėkti. Yra atsitikimų, jog po 
tokio išgyvenimo kūdikis nusto
ja domėtis kalba, jos garsais.

Motina neturėtų eiti prie 
kūdikio, kad ir gailiai ver
kiančio, būdama susinervinusi 
ar pikta. Žinoma, nelengva tuo
jau pat pakeisti nuotaiką, bet 
galima, pvz., pradedant niū
niuoti kokią nuotaikingą 
melodiją. Motinos, kurios tai 
bandė, sakydavo, jog tai geras 
būdas greit apraminti save ir 
vaikutį.

Vaikai (nuo 0-7 m. amž.) yra 
aprūpinti specialiu „aparatu” ir 
priemonėmis, kurios reikal
ingos pagauti kalbos garsus, 
kad vieną dieną kūdikiai galė
tų pradėti kalbėti, taisyklingai 
vartodami gramatines ir sin
taksines kalbos formas. Ar tai 
ne stebuklas, kurio nebran
giname?

Nauji tyrimai rodo, jog kalba 
yra užprogramuota smegenyse 
dar prieš gimimą. Tėvai turėtų 
gerai susipažinti su šiuo faktu, 
kad, kūdikiui gimus, galėtų 
sudaryti reikalingas sąlygas ne 
tik inertiško kūnelio augimui, 
bet ir dvasinių galių vystymui
si, kurių pirmoji yra kalba. 
Tėvai įvairiopai gali skatinti 
kalbos vystymąsi, pvz., kalbėtis 
su kūdikiu; kai nemiega, ne
laikyti jo nei lovytėje, nei 
sūpynėje, nei kėdutėje pririštą, 
bet ant grindų; leisti iki valiai 
šliaužioti ir ropoti; mama turėtų 
dainuoti, niūniuoti, eiliuoti, 
pasakoti. Kalba turi būti pras
minga, taisyklinga, o ne kokia 
„papūgiška”.

Rimtai besidomintieji auk
lėjimu turėtų paskaityti naujai 
išleistą knygą „Wellsprings of 
Wellness"Tn” the Child”' by 
Dorothy von Ruden Rudgers.
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Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6 9. antr 12-6. penkt 10-12. 16

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

• 1931 m. kovo 3 d. „The 
Star-Spangled Banner” paskelb
ta JAV himnu.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Chicago Ridge Med. Center 

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chicago, IL

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. rRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.

Tel. (312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm. antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



„Pensininko” ESTAI IR LATVIAI
dešimtmečiui artėjant ŽVELGIA Į VAKARUS IR RYTUS

nijoje. Čikagoje žurnalo reikalus 
tvarko ir jį administruoja Elena 
Sirutienė. Ji taip pat yra beveik 
nepakeičiamas ratelis, kurio 
dėka žurnalas pastoviai ir laiku 
išeina.

Nors žmonių amžius ir ilgėja, 
tačiau su brandesnių amžiumi 
ateina ir visokios negerovės. 
Dažnai atsitinka, kad žmogus 
pats savęs nebegali prižiūrėti, 
tad tenka pasinaudoti įvairių 
„Nursing Home” patarna
vimais, kurie yra labai brangūs, 
bet ir labai nejaukūs. Mūsų 
žmonėms yra tuo blogiau, kad 
papuola į visai svetimą aplinką, 
nors ir mokėję anglų kalbą, 
dažnai ją suvis užmiršta. Sa
vaime aišku, kad kiekvienas 
lietuvių telkinys negali tuo 
pasirūpinti. Šis reikalas turėtų 
būti sprendžiamas centralizuo
tai, bet kol kas net jokių rim
tesnių kalbų negirdėti. Atrodo, 
kad mes savo visus reikalus jau 
susitvarkę, tad visą energiją 
Lietuvos atstatymui skiriame. 
Šią jautrią temą užsiminiau 
todėl, kad kalbant apie pensi
ninkų reikalus, negalima 
tylomis pro ją praeiti.

Dabar vėl grįžkime prie ju
biliato, kurio dešimtmetį numa
toma gana iškilmingai balan
džio 23 d. Seklyčioje paminėti. 
Girdėti, kad ir redaktorius 
Karolis Milkovaitis iš Kali
fornijos atvyks. Žmogaus gyve
nime dešimtmetis nėra toks 
didelis įvykis, bet tokiam 
žurnalui, kuris skirtas vyresnio 
amžiaus žmonėms, tai ir 
dešimtmetis yra dėmesio vertas. 
Kadangi „Pensininkas” yra be
veik pionierius šioje srityje, taip 
sakant, turėjo praminti dar be
veik neišbandytus takus ir susi

prasti savo vietą. Reikia 
pasakyti, kad „Pensininkas” 
sėkmingai tai atliko ir per 
pirmąjį dešimtmetį jau spėjo su
bręsti. Kad jis subrendo ir savo 
vietą susirado, tai įrodo faktas, 
jog jis yra prenumeruojamas ir 
skaitomas ne tik Amerikoje, bet
kituose žemynuose, ir net Lietu
voje. Mielai skaitomas dėl to, 
kad jame yra daug naudingų ži
nių, kurių negalima rasti kitoje 
spaudoje. Dar daug žmonių yra 
su juo nesusipažinę ir mano, 
kad jis vien tik pensininkams 
tetinka. Tad turėtų su juo 
arčiau susipažinti ir savo nuo
monę pakeisti. Prieš užbaig
damas, noriu palinkėti redak
toriui ir leidėjams ryžto ir geros 
sėkmės, o pačiam jubiliatui 
„Pensininkui”, kad dar gyvuo
tų daugelį metų ir savo pata
rimais žmonėms padėtų.

Juozas Žygas

Dabartiniu metu, kuomet 
vyksta beveik visuotinis, mūsų 
kultūrinio gyvenimo nuosmu
kis, horizonte matyti ir šviesus 
pragiedrulys — tai JAV LB-nės 
Socialinių reikalų tarybos lei
džiamas „Pensininkas”. Jis 
nežymiai, bet pastoviai, auga ir 
didėja. Socialinės tarybos pirmi
ninkės žodžiais: „Kaip kitų lei
dinių, taip ir „Pensininko” 
prenumeratorių ir skaitytojų 
tarpe vyksta pastovi kaita. Yra 
mirštančių, yra ir tokių, ku
riems darosi sunku skaityti, bet 
į jų vietą ateina nauji. Taip, kai
tai bevykstant, jeigu metų ei
goje nustojama 50 prenumera
torių — tai atsiranda 100 
naujų”. Tad „Pensininkas” yra 
galbūt vienintelis išeivijos 
periodinis leidinys, kuris bent 
šiuo metu palaipsniui stiprėja.

Laimingai susidėsčiusių 
aplinkybių dėka, Karolio Milko- 
vaičio asmenyje turi gabų ir 
nepailstantį redaktorių. Tokį 
žurnalą redaguoti neužtenka tik 
darbštumo, reikia ir išmoni- 
gumo. Jo puslapius užpildyti 
neužtenka tik įvairių rašinių, 
bet reikia parinkti medžiagą, 
kuri būtų naudinga vyresnio 
amžiaus žmonėms. Tai įvairūs 
medicininiai, dietos, mankštos 
ir kiti patarimai. Noriu paste
bėti, kad žurnalas vis tiek dak
tarų neatstoja, tačiau, nau
dojantis jo patarimais, gal 
galima kai kurių negerovių iš
vengti. Yra daug patarimų, 
kurie ne vien tik vyresnio am
žiaus žmonėms tinka.

Gal dėl pagerėjusios mitybos, 
sanitarinių sąlygų ir medicini
nių patarnavimų — žmonių am
žius ilgėja. Mes tai galime paste
bėti susitikimuose su tau
tiečiais, kurie iš Lietuvos at
vyksta. Jie beveik visi atrodo 
žymiai vyresni, negu tų pačių 
metų Vakaruose gyvenantieji. 
Tad vyresnio amžiaus žmonių 
įtaka ir politinis svoris didėja. 
Nors yra ir tokių politikų, ku
rie visokioms biudžeto skylėms 
užkamšyti norėtų rankas ir į 
„Sočiai security” įkišti. Bet, 
kaip žinome, savo planams 
rėmėjų nesuranda, kadangi pen
sininkų balsai gali kiekvieno 
kandidato likimą nulemti. Tik 
mes lietuviai vyresnio amžiaus 
žmonėms palyginti mažai 
dėmesio terodome, išskyrus 
aukų rinkėjus, kuriems pen
sininkai yra neišsibaigiantis 
dolerių šaltinis. JAV LB Sociali
nė taryba su savo Seklyčia, 
Čikagoje, kur taip pat yra ir 
„Pensininkas” leidžiamas, nors 
jo redaktorius Karolis Milkovai
tis gyvena net tolimoje Kalifor

Estija ir Latvija kyla iš sovie
tinių griuvėsių, palikdamos Ru
siją ir Lietuvą užpakalyje. Taip 
maždaug tas šalis apibūdino 
„Los Angeles Times” žurnalis
tas M. Bivens.

Estija —- šalis miškų ir pelkių, 
didumo maždaug kaip Vakarų 
Virginija. Jos ministras pir
mininkas Mart Laar, 33 metų, 
stengiasi pakelti savo jauną 
valstybę iš ekonominės 
katastrofos, paliktos Sovietų 
Sąjungos. Nors Estijos ekonomi
ja 1992 m. sumažėjo 20% ir 1993 
m. 2%, Tarptautinis pinigų fon
das šiais metais laukia 6% 
padidėjimo. Toks prieauglis bū
tų Estijoje didžiausias negu 
kurioje nors anksčiau buvusio
je Sovietų respublikoje. Pasau
linio banko atstovai pasakojo 
JAV ambasadai Taline, Estijos 
sostinėje, kad jie nenustebtų, jei 
kasmetinis prieauglis būtų 5% 
iki 2000 metų.

Estijos valdžios vyrai tvirtina, 
kad bedarbių skaičius krašte su
daro tik 2%, o pačiam Taline vi
siškai nėra bedarbių. Laikraš
čiuose yra daugybė skelbimų, 
ieškančių įvairių specialybių 
darbuotojų. Paskutiniaisiais 
metais įsisteigė daug naujų 
verslo įmonių ir Estijos ekspor
tas nuo 1991 iki 1993 m., siekęs 
5 bilijonus kronų, pakilo dvigu
bai iki 10 bilijonų (725 mil. 
dolerių).

Socialinės programos buvo ap
karpytos. Valstybės fabrikams 
įsakyta persiorganizuoti, kad jos 
duotų pelną arba užsidarytų. 
Tokia konservatyvi valstybės 
programa prilaikė infliaciją iki 
33% 1993 m., kai Rusijoje per 
metus infliacija siekė 1,000%. 

* Ministras pirmininkas aiški
no „Los Angeles Times” žurna
listui, kad jie Estijoje daro visa 
tai, kas buvo vykdoma Vokieti
joje po II pasaulinio karo, tik jie

Detroito Press klube vykusioje spaudos konferencijoje. Iš k. — „Detroit News” 
korespondentas Bradford White, „Detroit Free Press” — Chuck Mitchel, prof. 
Vytautas Landsbergis ir Jonas Urbonas.

Nuotr. J. Urbono

IGNAS MEDŽIUKAS

visa tai daro be Marshallo pla
no. Šį planą jie vykdė, kaip buvo 
nurodyta Vakarų ekonomikos 
veikaluose Estijos Tartu univer
sitete. Ministras pirmininkas 
Laar yra istorikas; jis dar lan
kosi savo draugovės sueigose.

Daugelis estų skundžiasi, kad 
gyvenimas yra labai pasunkė
jęs. Vidutinė mėnesinė alga 
1,200 kronų (87 dol.), pen
sininkai vidutiniškai gauna 500 
kronų (36 dol.) per mėn. Apklau
sa parodė, kad estai išleidžia 
40% savo pajamų maistui.

Biudžetas subalansuojamas, 
bet valdžios tarnautojų algos ir 
pensijos yra tokios mažos, kad 
Taline ugniagesiai dažnai pike
tuoja parlamentą. Valdžiai 
išlaikyti skiriama 10% biudžeto. 
Ūkininkai irgi yra nepatenkin
ti. Kai jie savo suvažiavime 
reikalavo daugiau subsidijų, 
ministras pirmininkas pasiūlė 
jiems gražiau supakuoti savo 
produktus, tada juos visi mielai 
pirks. Sakoma, kad esame nela
bai populiarūs, nes mes nemėgs
tame vaikų, senų žmonių ir 
sporto. Čia ir yra labai svarbus 
valdžios išbandymas, kai ekono
mija kyla, o žmonės neturi pa
kankamai pinigų reikalingiems 
daiktams įsigyti.

Estijos krašto apsaugos minis
tras Indrek Kannik, 28 m., sa
kė: „Jauni žmonės turi dar daug 
metų prieš akis, todėl jie gali 
priimti nepopuliarius spren
dimus”.

Nepaisant, kad prieš dvejus 
metus Estijoje buvo 2,000 priva
čių bendrovių. Dabar jų priskai
čiuojama iki 60,000. 30% žmo
nių praėjusiais metais pakeitė 
darbus, dažniausiai pasitrauk
dami iš valstybinių tarnybų ir 
pereidami į privačias firmas. 
Sako, jokia kita buvusi sovietų

respublika neturi tokio pasise
kimo. Pavyzdžiui, tokioj netoli
moj Lietuvoj, kaip žurnalistas 
rašo, daugiausia komunistinė 
valdžia, išrinkta 1992 m.; jos in
fliacija 1992 m. buvo 183%, nors 
algos beveik pusiau mažesnės 
negu Estijoje. Buvęs Rusijos 
ekonomikos ministras Jegor T. 
Gaidar siūlė Estijos pavyzdžiu 
reformą, bet parlamentas pasi
priešino ir privertė jį 
pasitraukti.

Iš kitų buvusių sovietų re
spublikų po Estijos tik Latvija 
pusėtinai vykdo reformas. Lat
vijos ekonomija laike dvejų pa
skutinių metų krito 40%. Eko
nomikos ministras Ojars Kehris 
sakė, kad daug įmonių ateityje 
subankrutuos. Tai laikoma nor
maliu ir būtinu reiškiniu.

Latvijoje yra 8% bedarbių. Jos 
ministras pirmininkas Valdis 
Birkavs, buvęs advokatų tary
bos pirmininkas, 51 m., teisinin
kas, laisvai išrinktas 1988 m. 
1993 m. Latvijoje infliacija siekė 
35%. Sostinė Ryga tapo žydinčiu 
finansų centru. „Mes galime 
konkuruoti su Šveicarija, — kal
bėjo V. Birkavs — kaip finansų 
centru. Rusai, baltarusiai ir kiti 
mėgsta laikyti savo pinigus mū
sų bankuose, nes jie turi senus 
ryšius ir gali susikalbėti rusiš
kai”. 1993 m. sausio mėn. Lat
vijos bankai turėjo 99 mil. latų, 
o 1994 m. sausio mėn. indėliai 
padidėjo penkis kartus, pasiek
dami 492 mil. latų.

Estijos krona buvo prilyginta 
vokiečių markei kaip 8 su 1. Jų 
pinigai yra pastoviausi Europo
je. Bet latviai leido savo pinigų 
vertei laisvai nusistovėti. Ir 
nuostabu, kai Rusijos rublio ir 
Ukrainos karbonco vertė smu
ko, tai Latvijos lato vertė kilo. 
1993 m. latas buvo vertas 1.17 
dol., o 1994 m. sausio mėn. 1.70 
dol. Dabar latas kas mėnesį 
pakyla maždaug 2 centus.

Latvijos didžiausias miestas ir 
uostas yra Ryga, turįs 900,000 
gyventojų. Talinas perpus ma
žesnis už Rygą, bet yra labai 
judrus. Lietuvos sostinė Vilnius, 
iš visų pusių apsupta sausumos, 
atrodo kaip mieguistas miestas.

Rygos didumas ir vieta padaro 
ją komerciniu centru. Amerikie
čių firma Kellogg numačiusi 
prekiauti su Rusija, stato čia už 
22 mil. dolerių fabriką. Latvijos 
Ryg4 pasirinko savo centru. 
1993 m. Latvijoje užsienio fir
mos investavo 50 mil. dolerių. 
Estija nori nutraukti koloninius 
ryšius su Rusija ir suartėti su 
Suomija. 1993 m. užsienio fir
mos Estijoje investavo 65 mil. 
dolerių. 80% turistų buvo

Danutė Bindokienė

Lietuviškos kultūros
manifestas

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ruošiasi didelei šventei, kuri 
įvyks sekmadienį, balandžio 17 
d. Nors iš tolimesnių vietovių 
mūsų tautiečiai yra su didžiau
siu malonumu laukiami, var
giai daugumas galės šventėje 
dalyvauti, todėl kviečiame juos 
bet mintyse pabūti su mumis, 
prisiminti, kad tą dieną Čika
goje vyksta Lietuvių operos 
spektaklis: Vytauto Klovos 
„Pilėnų” premjera.

Čikagoje Lietuvių opera gy
vuoja jau 38 metus. Tai 
nemažas pasiekimas, supran
tant, kad apskritai opera nėra 
labai populiarus eilinio piliečio 
pramogos šaltinis. Nors iš Euro
pos mūsų vyresnioji karta atsi
vežė nuomonę, kad operos spek
taklių lankymas yra būtinas 
kiekvienam, bet pretenduo
jančiam į aukštesnį kultūrin
gumo ar „gero skonio” laipsnį, 
tą savo įsitikinimą (kaip ir 
nemažai kitų) sunkiai sekėsi 
įdiegti jaunesniesiems.

Tačiau, ko nepadarė meilė 
operai, atliko lietuviškas užsi
spyrimas ir savigarba. Juk ne 
kiekviena tautinė grupė pajėgtų 
metai po metų išeiti į sceną su 
aukšto lygio operos spek
takliais, kuriems nereikia rau
donuoti prieš profesionalų pa
statymus (sakykim, net Čikagos 
„Lyric” operą). Juo labiau, kad 
mūsų operos spektakliai, atlie
kami daugiausia mėgėjų, 
visuomet skamba lietuvių 
kalba, tuo padarant juos savus 
ir artimus, nors ne visų turinys 
ar idėja bet kuo rišosi su lietu
viškais reikalais. Antra vertus, 
„I lituani”, „Vilius Telis”, 
„Gražina” ir kai kurios kitos 
operos labai jau pataikė į 
lietuvišką širdį, ypač tais 
laikais, kai tą širdį nuolat gėlė 
pavergtos tėvynės kančia.

Dėl „Pilėnų” turinio abejoti 
netenka. Margirio pilies tra
giškąją legendą visi žinome. Ji 
nenubluko, nepaseno, tapusi di

suomiai.
. Estai supranta, kad prekybo

je labai svarbu gražus įpakavi
mas ir tai turi didelės reikšmės. 
Estijos prekės per paskutinį 
pusmetį pasklido Šiaurės Vaka
rų Rusijoje. Rusai viską perka, 
manydami, kad šios prekės yra 
iš Suomijos.

Latvijos ekonomikos minis
tras Kehris sako, kad visos trys 
Baltijos tautos praėjusį rudenį

džiausia žmogiškos kainos, 
sumokėtos už meilę laisvei, sim
boliu. „Verčiau laisvam mirti, 
negu vergu gyventi!” — ar gali 
būti tvirtesnis ir kilnesnis išsi
reiškimas?

Kai nuaidės „Pilėnų” uvertiū
ra ir prasiskleis scenos uždanga, 
reikia tikėtis, kad Morton aukš
tesniosios mokyklos salėje ne- 
vėpsos nei viena tuščia kėdė. Ir 
jauni, ir vyresnieji, ir net kar
šinčiai suplauks iš arti, su
važiuos iš toli dalyvauti šiame 
didingame lietuvių kultūros 
manifeste — „Pilėnų” operos 
spektaklyje. Tą sekmadienio 
popietę užmiršime tarpusavio 
erzelius, paliksime namie smul
kius asmeniškus reikalėlius ir 
kartu su Lietuvių operos choru, 
kartu su solistais, kartu su šim
tais savo tautiečių išgyvensime 
dar kartą narsiojo Margirio ir jo 
pilies gynėjų tragediją.

Buvo metai, kai reikėjo „sko
lintis” solistus iš svetimtaučių. 
Kartais pasišaipydavome, išgir
dę jų tarseną, kai lietuviški žo
džiai vis užkliūdavo už liežuvio. 
Buvo metai, kai ir chorą tek
davo papildyti kitataučiais, kad 
opera skambėtų taip, kaip turi 
skambėti.

Jokių užtvarų bendravimui su 
Lietuva jau nebėra, todėl ir 
Čikagos Lietuvių operos spek
takliuose nebereikia klausytis, 
darkyta lietuvių kalba dainuo
jančių, solistų. Svečiai iš Lietu
vos mums tapo gerai pažįstami, 
laukiami ir savi. Atrodo, kad 
opera labai sėkmingai peržengė 
„jie ir mes” slenkstį, sujung
dama menininkus iš tėvynės ne 
tik su čionykščiais dainos mylė
tojais, bet ir su operų spektaklių 
lankytojais.

Balandžio 17 d. Morton mo
kyklos auditorijoje dar kartą tas 
glaudus ryšys bus akivaizdžiai 
pademonstruotas, kai vėl pra
siskleis didžiosios scenos uždan
ga ir porą valandų visi intensy
viai išgyvensime „Pilėnų” 
magiją.

pasirašė sutartį, pagal kurią čia 
gyvenantieji 8 mil. žmonių galės 
bendradarbiauti ir atidaryti 
sienas.

Estai mano, kad jei jie nebūtų 
buvę okupuoti, tai jie būtų su
silyginę su Suomija, Švedija ir 
Vokietija, nes 1940 m. jų gyve
nimo lygis buvo kaip tų kraštų. 
Rygoje greit bus atidarytos Mc
Donald užkandinės. Po to bus 
atidaryta ir Taline.

ŠEKIT PASKUI MANE
JURGIS JANKUS

21
— Atrodo, kad galiu atvirai šnekėti: Girdėjau ją 

mirus kažin kur šiauriniam Sibire, tai mano šneka jos 
nebegali pasiekti. Buvo mūsų klebono sesuo, vienuolė. 
Buvo jauna graži. Daug kas sakydavo, kas tokiai gražu
tei užėjo, kad vienuolyną pasirinko. Klebonui buvau 
padaręs Motiną Švenčiausią. Jai patiko, tai klebonas 
sykį ir atvežė pas mane. Kai įėjo į mano trobelę, kaip 
šviesus žaibas nutvieskė. Ji žiūrinėjo į mano darbelius, 
daug kas patiko, bet paprašė, kad jai padaryčiau šventą 
Elzbietą. Visą kitą pastūmiau į šalį ir padariau. Paskum 
prašė šventos Kotrynos, vienuolyno motinėlei Madonos. 
Padariau. Ir dar daugiau. Jos tėvas buvo Jurgis, tai ir 
šventą Jurgį padariau. Su slibinu ir karalaite. Kai tik 
atvažiuodavo pas brolį, tai sijonus pasikėlusi, visada 
atbėgdavo pas mane. Mokėjo ir juoktis ir mėlynom akim 
tiesiai į akis pažiūrėti. Kiekvieną sykį ateidama atsi
nešdavo ir džiaugsmą, o išėjusi palikdavo skaudų 
nerimą. Mylėjau, įsivaizdavau, kad myli ir mane. Ko 
manęs pasiilgdavo, jeigu būtų nemylėjusi? Bet tarp 
manęs ir jos buvo įžadas. Pasižadėjimas Jėzui, kurio 
atvaizdus mėginau padaryti. Pagalvodavau, kas būtų, 
jeigu būtų ne vienuolė, gal į mano pusę net nepažiūrėtų, 
bet nuo to niekas nepasikeitė. Vis tiek mylėjau. Žinojau, 
kad net pasakyti negaliu, bet vis tiek mylėjau, tai kaip 
negalėčiau suprasti kito? Suprantu. Myli ir turi tylėti.

— Tai susitikom du tokie. Manau, kad ir visiškai 
tokie pat. Juk ir tamsta taip savo kraštą, savo Lietuvą 
myli, bet pasakyti negali.

— Gali būti. Gali būti ir tai, bet aš niekada apie kokį 
savo kraštą negalvojau. Nors ta Lietuva, sako, ir labai 
maža, neįsivaizduoju, kad ją visą būčiau mylėjęs. Ji man 
buvo per didelė. Ir tebėra per didelė. Aš mylėjau savo 
darbą, savo šventuosius. Gal labiausiai Kristaus kančią. 
Daug esu jų padaręs, bet vis negalėjau padaryti tokios, 
kokia švietė galvoje. Gal ta, kur tenai ant kryžiaus kiek 
panašesnė, ta, kurią sudegino, gal būtų išėjusi dar pana
šesnė, bet kad jau buvo ne mano valioj.

— Taip prašau nesakyti. Mes dar irgi turime šiek 
tiek savo valios. Sakiau, parūpinsiu vietą, galėsi dirb
ti, dirbti ir dirbti.

— Kad nežinau. Jau rodžiau: rankos dreba ir galvo
je, ir krūtinėje tuščia. Traukia namo. Jeigu banga kokia 
užeis, gal Paulinos kamaroj ką dar ir padarysiu, bet čia 
tai ne. Pagalvok tik, kas tamstai būtų, jeigu saugumas 
rastų mane slepiamą? Mane, žinantį tokią paslaptį, su 
kuria galima būtų į vieną saują visą pasaulį susigniauž
ti. Ne, aš vien dėl to negaliu. Apie kokį darbą net 
pagalvoti negalėsiu.

— Labai gaila.
— Negailėk. Padaryti ką galima tik tada, kai šviesa 

iš kažin kur ateina ir tavo menkumą apšviečia.
— Kaip meilė, — visiškai rimtai pasakė muzieji

ninkas.
— Gal ir taip. Nors dabar ir labai nemadinga, bet 

aš vis galvodavau, o dabar ir pasakysiu, kad žmogus 
nieko verta negali padaryti, kol iš Viešpaties delno 
šviesa jo neapšviečia. O kad man trečios kojos dar nela
bai tereikia, tai tą paliksiu tamstai. Ne muziejui, bet 
tik tamstai. Ją padariau tam miške, kur Jėzus Kristus 
mus paliko. Matai čia paukščiukas tai Lietuva, o gyva
tė — tai jie. Liežuviu paukščiuką jau siekia, bet su

snukiu dar ne. Melskimės, kad nepasiektų. Bet tą 
apdegintą Kančios galvą tai noriu pasiimti. Jaučiu, kad 
ji turi būti kartu su manim ir aš su ja.

Pakilo. Pakilo ir muziejininkas.
— Manau, kad bus saugiau išeiti pro kitur, — 

pasakė.
Išvedė pro kitur ir kai atsirado gatvėje, Skirpstūnas 

paprašė:
— Toliau nebelydėk, kad nepamatytų, tik parodyk, 

kaip iš to skruzdėlyno išeiti man į savo pusę.
Kai pasakė, padavė ranką, stipriai pakratė, 

palinkėjo toliau mylėti tą, kuriai negali pasakyti savo 
jausmo, ir nuėjo. Tik dabar jau be lazdos, tik su terbele, 
kurioje buvo apdegusi Kančios galva ir dar šiek tiek liku
sio Paulinos paviržio.

Muziejininkas dar sekė jį akimis, kol pasuko už kam
po. Ir kai užsuko už kampo, muziejininkas jį vis tiek dar 
matė nueinantį ir nueinantį, tirpstantį tokiam švie
siam rūke, bet nesustojantį eiti.

Kai visiškai išnyko, muziejininkas susigriebė žiū
rįs į nematomą, papurtė galvą, lyg norėdamas nusikra
tyti, ką matė, ir sugrįžo į vidų. Tik sugrįžęs tesusigaudė, 
kad jau vakaras. Du saugumiečiai sėdėjo prie kryžiaus. 
Vienas rūkė, kitas dar tik daužė cigaretę į nykščio nagą 
ir tik tada muziejininkas tesusigriebė, kad išleido bran
gų žmogų į naktį. Žmogų, nežinantį net kelio.

Paulina ilgai laukė sugrįžtančio, ir kai jau rudenė
jant jis vis dar nepasirodė, sykį pašnekino kolūkio pir
mininką. Ir jis nieko nebuvo girdėjęs.

— Tai ko gera žmogų ir pagavo, — padejavo Paulina.
— Turbūt, kad ne. Saugumas dar tebetyko. Girdėjau 

šnekant, kad atsiųs gudresnių visą apylinkę pakratyti.

Jeigu būtų pagavę, tylėtų.
— Tai kur jis galėjo nuskęsti? Nebent žmogus kur 

užmigo ir užmigo. Miške kur. Kai tada grįžo, į vakarą 
visiškai susmuko. Paskum pasitaisė, be ką gali žinoti.

— Ką žmogus gali. Sakė, kad su partizanais ne viską 
buvo užbaigęs. Gal jie kur nusivedė. Šnekėjo apie kokį 
kryžių.

— Šnekėti galima visaip. Gal partizanai, o gal ir pats 
Viešpats vėl kur nusivedė.

— Eik jau, eik, Paulina. Ir tu dar tiki jo pasaka. 
Nenorėjo pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo, tai papo
stringavo.

— Iš pradžių nenorėjau tikėti. Visiškai rimtai pagal
vojau, kad žmogui maišosi. Bet kai ir kitas dienas nieko 
nepakeitė, o kai išeidamas pasakė, kad į Vilnių nori 
nueiti tik pažiūrėti, ar Nukryžiuotasis tebekabo ant kry
žiaus. Sakė net tyliai paklausti: „Viešpatie, ar tikrai 
tu ten buvai?”... Negalėjo kitaip. Visą gyvenimą buvom 
kaimynai, pajuokauti tai pajuokaudavo, bet neteisingo 
žodžio niekada nebuvau girdėjusi.

— Tegu būna ir tavo, bet sakyk, ar dar neapsi
sprendi ateiti čia. Juk ruduo. Ir sodelį, ir daržiuką tur
būt jau nusivalei. O kur dėsi karvutę?

— Prašysiu, kad priglaustumėt į kolūkį.
— Matai kokia. Karvutei kolūkis tai geras,o jai ne. 

Na kaip sau nori. Pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu.
Su tais žodžiais ir persiskyrė. Pirmininką trak

torininkas pamojo į save, o ji, dar kiek pagaišusi, pasuko 
namo. Vidurlauky švystelėjo mintis: o gal jis bus kaip 
tik sugrįžęs. Gal ras pašaly ant suoliuko sėdintį. Bet 
nerado. Ir suoliukas, ir trobelė buvo tušti.

(Pabaiga)
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Šį rytą Turniškėse tikras 
pavasaris. Važiuojant į Seimą 
siauru duobėtu keliu, abejuose 
pusėse apaugusiu aukštomis, 
lieknomis pušimis, dar matyti 
neištirpusio sniego lopai, bet tai 
buvo bereikšmės žiemos pastan
gos atsilaikyti prieš pavasario 
saulę.

Šiandieną mano darbotvarkė 
buvo palyginti neapkrauta: 
priešpiet turėjo atvykti mano 
gimtojo miesto — Virbalio me
ras, o po pietų buvau pakviestas 
į prezidentūrą, į medalio įtei
kimo ceremonijas. Belaukda
mas mero, susilaukiau keletos 
telefoninių skambinimų. Lietu
vis, atvykęs iš tolimojo Rusijos 
užkampio, skundėsi, kad negali 
gauti pažymėjimo teisės į pilie
tybę, nes neturįs savo tėvų gi
mimo metrikų, įrodančių, kad 
jie buvo lietuviai. Be tokio 
pažymėjimo, kiekvieną kartą 
jam atvykti į Lietuvą ir grįžti į 
Rusiją reikalinga viza, kainuo
janti kelis dolerius, kuriuos jis 
sunkiai gali sukrapštyti. Apgai
lestaudamas turėjau jam at
sakyti, kad niekuo negaliu 
padėti. Prieš porą dienų kreipėsi 
į mane vienas vaikinas. Gimęs 
Sibire. Ten pat gimę jo tėvai ir 
seneliai. Prieš kelis metus, Lie
tuvai besilaisvinant, jis sužino
jęs, kad jo senelis buvęs lietuvių 
kilmės, susidomėjo Lietuva. At
vyko į ją, laisvai išmoko lie
tuviškai, pradėjo studijuoti, 
dabar norėtų tapti jos piliečiu. 
Deja, ir jam nieko negaliu 
padėti, nes pagal dabartinius 
respublikos įstatymus, jis 
piliečiu negali tapti. Taip jau 
mūsų Lietuvėlėje yra, kad bu
vęs mūsų krašto okupantas daž
nai turi ir pilietybę, ir butą, o 
tremtinio sūnus ar katorginin
ko vaikaitis neturi net teisės į 
pilietybę.

Virbalio meras paskambina, 
kad atvyksiąs tik kitą dieną, bet 
į įstaigą ateina svečias iš 
Kauno. Jis atstovauja grupei, 
kuri Kaune ruošia parką Žal
girio mūšio atminčiai. Išdėsto jis 
ant stalo planą, rodo kokie 
medžiai, kokie krūmai bus sodi
nami, kokios medžio skulptūros 
ten bus statomos. Rodo jis ir 
spalvotas nuotraukas, vaizduo
jančias, kaip iš ąžuolo kamienų 
gimsta tam parkui rūpintojėliai, 
vaidilos, kunigaikščiai. Per visą 
šią demonstraciją jaučiu, prie ko 
šis viskas veda. Nagi prie išei
vijos pinigų, finansuoti ar padėti 
finansuoti šį projektą. Kai at
sakau, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė tikrai neturi lėšų 
tokiam parkui, svečio veide pa
stebiu nusivylimą ir nepasi
tenkinimą. Į jo skundą, kad jis 
jau dveji metai be atlyginimo 
dirbąs prie šio projekto, at
sakau, kad mes išeivijoje jau 50 
metų krutam lietuviškuose dir
vonuose be jokio atlyginimo. Jis 
norėtų Valdo Adamkaus adreso, 
nes pastarasis entuziastiškai 
pritarė Žalgirio parko įruošimui 
ir žadėjo padėti. Adresą duodu 
ir patariu šiuo reikalu rašyti į 
išeivijos spaudą, gal atsiras me
cenatų ar buvusių kauniečių, 
norinčių tokį parką finansuoti.

Mane stebina nepaprastas 
Valdo Adamkaus populiarumas 
Lietuvoje. Nesimušu į pranašus, 
bet jei šiandieną Lietuvoje 
vyktų rinkimai, neabejoju, kad 
visus dešiniųjų balsus nusineštų 
mūsiškis Adamkus. Čia jis vadi
namas įžymiu Amerikos moksli
ninku, įtakingu JAV politiku, 
garsiu Amerikos valdžios pa
reigūnu, garsiu gamtininku, 
žinomu ekonomistu. Net ir 
kultūros žurnale „Santara”, 
kurį su velykiniais sveikinimais 
man atsiuntė vyr. red. Romual
das Norkus, konsultancinėje ko
legijoje V. Adamkus įrašytas 
kaip daktaras (dr.). Dažnai 
būstinėje susilaukiame skam

binimų, prašančių, kad padė- 
time susisiekti su V. Adamkum 
įvairiausiais reikalais: nuo 
patarimų versle, iki skundų dėl 
valdžios. Ilgą la tą mums 
galvas telefonu kvaršino vienas 
matematikas. Jis suprastinęs 
apskaičiavimus integralais taip, 
kad būsianti revoliucija mate
matikoje ir norįs savo išradimu 
pirmiausia supažindinti „pa
saulio mokslininką” V. Adam
kų. Negalėjome jo įtikinti, kad 
savo „išradimą” pirmiausia 
turėtų parodyti Lietuvos ma
tematikams ir pagaliau atsi
sakėme su juo iš viso kalbėti.

Stebina taip pat lietuvių 
naivumas ir visiškas nesigaudy- 
mas apie išeivijos finansinį 
pajėgumą. Jie ateina su prašy
mais finansuoti įvairius pa
minklus, kultūros centrus, 
steigti fondus, aišku, finansuo
jamus išeivijos, statyti mokyk
las, vasarvietes ir net steigti 
ligonines. Kartais kalti ir 
išeiviai. Viešėdami Lietuvoje jie 
entuziastiškai pritaria tokiems 
planams, o, grįžę Amerikon, 
apie tai užmiršta. Prieš kiek 
laiko mane aplankė delegacija 
iš Marijampolės: klebonas, gy
dytojai. Jie nori statyti ten kata
likišką ligoninę. Jiem padėti 
pažadėjo vienas Amerikos Vyčių 
veikėjas, bet jau pusmetis, kai 
iš jo nieko negirdėję. Nusivylę 
jie apleido ir mūsų įstaigą, nes 
nieko jiems nepažadėjau. Taip 
jau nutiko, kad mūsų senieji 
emigrantai pastatė amerikie
čiams ligoninę Čikagoje, bet 
vargu ar mes pastatysime Mari
jampolėje.

Esmi ir aš kaltas. Viename 
savo pasikalbėjime „Gimtajame

Su Lietuvos vėliava — Čikagos lit. mokyklos Vasario 16-sios šventėje. Iš 
kairės: Rasa Gierštikaitė, Audrius Čarauskas ir Alisa Kosmopoulos.

Nuotr. V. Žukausko

krašte” užsiminiau, kad išei
vija, būdama finansiniai pajė
gesnė, turėtų padėti Lietuvai, 
mintyje turėdamas Tautos ir 
Lietuvių fondų lėšas specia
liems projektams, labdarą naš
laičiams, siuntinius giminėms. 
Na ir prasidėjo skambinimai ir 
laiškai, prašantieji dolerių. 
Vienas tų laiškų gerokai mane 
supykino. Moteris buvo ište
kėjusi už raudonarmiečio, kuris, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, ją paliko ir išvyko į 
gimtinę — plačiąją tėvynę. Ji, 
likusi su sūneliu Anatolijum, 
sunkiai verčiasi ir prašo 
paramos. Taigi va, lietuvaitė 
ištekėjo už okupanto kareivio, 
davė sūnui slavišką vardą ir 
dabar, jūs išeiviai, užauginę 
Amerikoje Vytukus ir Dainas, 
padėkite jai auginti Anatolijų...

Po pietų einu į prezidentūrą. 
Medalio įteikimo ceremonijos 
vyks salėje, kur užsienio diplo
matai įteikia savo paskyrimo 
raštus Lietuvos prezidentui.

Making a big vvorld smailei*.

What difference does it make that Lufthansa flies 
to more International destinations than any other 
single airline? Or that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands in one of 180 
cities around the world? The point is that over the 
years every experience with every traveler, from 
every corner of the world. has helped us 
understand you. We've come to know cultures 
and customs from around the globė. All the better 
to help you feel at home everywhere. on the 
ground, and in the air. Even in many cities we 
don't fly to. youll find a Lufthansa Office ready to 
serve your needs. Experience thats worldwide 
and worldwise. It s a difference that s helped us 
make friends with a world full of travelers.
And that can make this big vvorld feel very 
small indeed.

A passion for perfection." Lufthansa
For reservations or information call 1-800-645-3880 or see 
your Travel Agent. Lufthansa is a participant in the mileage 
programs of United, Delta and USAir.

Salė erdvi ir nepaprastai puoš
ni. Ten jau laukia reporteriai, 
televizijos filmuotojai, prezi
dento patarėjas J. Paleckis ir 
Argentinos lietuvis Artūras Mi- 
čiūdas su keletu svečių. Kiek 
pavėlavę ir atsiprašinėdami, 
pasirodo trys didieji: prez. A. 
Brazauskas, premjeras A. Šle
ževičius ir Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas. Prezidentas trum
poje kalboje išvardina A. 
Mičiūdo nuopelnus ir įteikia 
jam IV laipsnio Vyčio Kryžiaus 
ordiną su patvirtinamaisiais 
dokumentais. Pastarasis savo 
žodyje sakosi tokios garbės 
neužsitarnavęs, o jos daugiausia 
verti tie, kurie galvą padėję už 
tėvynę. Pamini jis savo dėdę 
Steponą Mičiūdą, žuvusį kovose 
su bermotininkais. Po oficia
liosios dalies, reporteriams 
apleidus salę, vaišinamasi 
šampanu ir dalinamasi minti
mis. Kalbant apie išeiviją, prezi
dentas pareiškė nesuprantąs, 
kodėl išeiviai pensininkai

masiškai negrįžta į Lietuvą. 
Juk čia palyginti pigiai galėtų 
įsigyti namus, o už santaupas 
gautų 20 procentų palūkanų. 
Jis taip pat nesuprantąs, kodėl 
išeiviai nelaiko savo pinigų 
Lietuvos bankuose. Palūkanos 
čia sieką 20 procentų ir indėliai 
nepaprastai padėtų Lietuvos 
ekonomijai. Premjeras Šle
ževičius priminė, kad visos san
taupos yra valstybės apdraus
tos, o litas yra tvirtas ir pa
grįstas doleriais, kurių ižde 
turima daugiau, nei yra išleis
tų litų. Baigiantis pokalbiui, 
prezidentas užsiminė, kad jis 
žinąs jog, VLIKo veikėjų apdo
vanojimas susilaukė priekaištų, 
bet tai įvyko dėl stokos infor
macijos, sudarant sąrašą. Krei
pėsi į mane, kad ateity talkin
čiau, nes jis kartais nesusigau- 
dąs dėl išeivijos organizacijų 
gausumo. Nenorėjau priminti, 
kad dar pernai perdaviau jam 
dalies išeivijos pasipiktinimą 
dėl vieno apdovanojimo ir pa
tariau, jei jau norima apdovano
ti, tai tik kultūrininkus: rašy
tojus, ilgamečius lituanistinių 
mokyklų vadovus, tautinių šo
kių mokytojus, chorų vadovus, 
ir tik ne Vyčio Kryžium. Taip 
pat pagalvojau, bet nepasakiau, 
kad, ateity tikrai apdovanojimų 
nusipelnę, susidurs su dilema: 
priimdami medalį, atsidurs ne 
labai jau garbingų asmenų są
raše, o nepriimdami jo, įžeis 
Respublikos prezidentą.

STUDENTŲ LAIKRAŠTIS

Išleistas pirmasis uostamies
čio universiteto laikraščio 
„Klaipėdos universitetas” 
numeris. 500 egzempliorių tira
žu jį išspausdino bendradar
biavimo sutartį su šia aukštąja 
mokykla pasirašiusi „Ryto” 
spaustuvė. Kol* kas naujasis ' 
leidinys eis kartą per mėnesį, 
vėliau — du kartus.

CLASSIFIED GUIDE

FOR RENT

Išnuomojamas 2 kamb. butas su
baldais, šiluma, elektra vyr. amž. mo
teriai, Cicero — 50 Avė., ir Cermak Rd.

Tai. 1-708-656-6599

FOR SALE

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse parduodami 4 sklypai 29 ir 
30 bloke. Kreiptis: 
219-696-3226, Indiana

MISCELLANEOUS

1Oo/o—2O%—30%. pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Va VVest 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

VYTAUTAS LANDSBERGIS

ATGAVĘ VILTĮ
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir į tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. Jžangą pa
rašė PLB pirmininkas Vytautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, redagavo Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustruotas. Šią knygą 
verta įsigyti ir perskaityti. Leidinys didelio formato. Ynygos 
kaina 10 dol. Illinois gyventojams Tax 0.88 ct. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 2 dol., Kanada— 3 dol.

Užsakymus siųsti:
Draugas

4545 VV. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI

ŠV. RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS.
PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. Ant. Rubšys.
670 psl.......................................................... $12.00

ŠV. RAŠTAS. SENASIS TESTAMENTAS. PEN-
KIAKNYGĖ. Kun. Ant. Rubšys. 449 psl. . $12.00

ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS, kun.
Česl. Kavaliauskas. 648 psl...................... $10.00

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
230 psl.......................................................... $7.00

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. F. Bartkus. Kan. P.
Aleksa. 518 psl........................................... $5.00

LAIŠKAI ŽMONĖMS. Giovanni Papini. 215 psl. $1.00
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE.

Mykolas Krupavičius. 723 psl.................... $1.00
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaiš

nora, MIC. 445 psl..................................... $1.00
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa.

128 psl.......................................................... $1.00
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Barauskas. 219 psl. $1.00 
IŠGANYMO KELIAS. Kun. dr. K. Matulaitis. 336

psl................................................................. $3.50
TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt.

Bagdanavičius, 203 psl.......................................$6.00
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys.

142 psl.......................................................... $1.00
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. A.

Trimakas. 134 psl....................................... $7.00
UŽRAŠAI. JURGIS MATULAITIS. Red. O. Mikai-

laitė. 368 psl............................................... $12.00
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Ladas

Tulaba. 364 psl........................................... $10.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi — 
tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių, dar turi pridėti $2.75 supaka- 
vimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

REAL ESTATE

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

PARDUODAMAS 
ST. PETE BEACH, FL

Naujai atremontuotas ,,duplex”, Belle 
Vista apyl. arti vandenyno ir krautuvių. 
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent. $127,000. Infor
macijai ar apžiūrėjimui skambinti: 
Paul Traxler, 813-864-9655 (Flori
da). Kalbėti angliškai.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A public Service of this nesvspaper
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LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ 61-mas METINIS POKYLIS

Gen. Lietuvos konsulo

Gegužės mėn. 1 d., sekmadieni, 5 vai. vakaro
Martinique Grand Ballroom, Evergreen Park, IL

Vaclovo Kleizos, Kokteiliai 6 vai. vakaro

š.m. iškiliausio asmens, Visi nariai ir draugai maloniai kviečiami dalyvauti.

Vakarienė
pagerbimas Informacija:

pirm.David P. Gaidas, tel. 312-523-0440 
sekr. Mary F. Kinčius, tel. 312-927-4990 Biletai $ 35 asm.

ižd. Vince Samaška tel. 312-735-4722

LAIŠKAI
APMĄSTYMAI IŠ ČIKAGOS

Patinka man tas Laiškų sky
rius. Kartais žmogus susirauki, 
kartais pradedi šypsotis ar net 
balsu juoktis, kad net žmona 
ima klausinėti, iš kur senatvėje 
tas linksmumas atsirado.

Redaktorės vedamieji laukia
mi ir mielai skaitomi. J. Gailos 
„Turniškių apmąstymus” giria
me ir, pagal V. Pluko iš Santa 
Monicos pasakymą — nei pridė
ti, nei atimti.

Prabėgo Velykos, artinasi 
opera. Jeigu jos nebūtų, tai 
mūsų muzikinis gyvenimas tar
tum „Grainio liepa” nukirstas 
taptų ir liktų skylė lietuviš
kame danguje. Išklausę „Drau
go” koncerte „Dainavos” an
samblį, pakilia nuotaika skirs
tėmės namo. Klausėmės ir reli
ginio koncerto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje.

Sėdi žmogus ir klausaisi — 
muzikinis išsilavinimas ir tik 
lietuviškos ausys... Staiga 
didžiulis triukšmas su visom 
muzikinėm „fortom”: „Ameri
ca, oh Beautiful”. Orkestras, 
choras, solistai... o tenoras 
didžiu balsu gieda, lyg norė
damas bažnyčios bokštus nu
pūsti. Pirmoje eilėje pražilęs 
ponas ėmė ir atsistojo. Pas mus 
priimta, kad pirmoji eilė vi
suomet žino, ką daro, taigi at
sistojo ir visa bažnyčia; atsis
tojau ir aš. Tuomet prisiminė 
„Dainavos” koncertas, kur buvo 
giedamas Mažosios Lietuvos 
himnas, ir niekas nesiteikė 
pakelti savo „dugnų”. Gal tas 
žilas ponas ten nedalyvavo?

A. Paužuolis Laiškų skyriuje 
rašo, kad už 10,000 dol. galime 
„išsinuomoti jauną kunigėlį iš 
Lietuvos”. Gal geriau tuos pi
nigus sunaudokime esamų baž
nyčių išlaikymui, nes jau tik dvi 
lietuviškos parapijos Čikagoje 
beliko.

Leopoldas Kupcikevičius
Chicago, IL

TIEMS, KURIE ŽUVUSIUS
VADINA „KRITUSIAIS”

V. Mišauskui primenu: 1968 
m. buvau Čikagos Lietuvių 
tarybos pirm., ir ruošėme 50 m. 
jubiliejinį Vasario 16 minėjimą. 
Dar porą metų anksčiau užsa
kiau ir apmokėjau Lietuvos par
tizanams pagerbti kantatą 
„Kovotojai” — žuvusiems, gi
nant Lietuvos laisvę. Visi spau
doje ir per radiją ją taip ir 
reklamavo, o ne „kritusiems”. 
Ir žurn. Vladas Butėnas daug 
rašė spaudoje partizanų 
temomis, naudodamas žodį „žu
vusiems”. Tiems, kurie mane 
niekina arba parašė mišrainę — 
„pagaliai, vyžos, apyvarai”, net 
cituodami garbingą poetą Mai
ronį, neatsakau. Ką pavieniai 
poetai ar rašytojai vartojo dėl 
rimo ar stipresnio įspūdžio, tai 
jų reikalas, bet mūsų tautos 
žuvusiųjų didvyrių niekas 
neturi teisės terlioti!

Julius Pakalka 
Beverly Shores, IN

Pastaba. Kadangi p. Pakal- 
kai net kelių laiškų autoriai pa
darė pastabas dėl jo vasario 15 
d. išspausdinto laiško, leidžiame 
jam trumpai reaguoti, tačiau 
daugiau šia tema laiškų ne
spausdinsime. Redakcija.

TRUMPA ATMINTIS
Atrodo, kad „Draugui” laiškų 

rašytojai turi trumpiausią 
atmintį. Juk keletą kartų 
redakcija prašė nerašyti ilgų 
laiškų. Perspėjimas padeda tik 
porai dienraščio laidų, o po to 
vėl visi pradeda rašyti straips
nius, kuriuos vadina laiškais. 
Redakcija turėtų tvirtai nusista
tyti ir nubraukti bent po pusę, 
nes žmonės pradeda savo min
tis dėstyti labai aplinkiniais 
keliais ir per ilgai neprieina prie 
reikalo, kurį norėjo iškelti.

Ona Vizbalienė 
Northbrook, IL

TEISYBĖS VARDAN!

Perskaičiusi „Draugo” bal. d. 
amb. Eidinto laišką dėl žydų 
kaltinimų bei kvietimą steigti 
Lietuvoje Wiesenthal’io centrą, 
pagalvojau, kodėl valdžia ne
kviečia steigti kokį centrą ir 
patraukti atsakomybėn įvairius 
stribus, tardytojus bei kitokius 
budelius, kurie nusikaltę lie
tuvių tautos genocidu? Kol kas 
dar vis tyla! Visi kagėbistai sėdi 
po saugiu dabartinės valdžios 
sparnu.

Kur teisybė bei lygybė?
Danutė Stankaitytė

Oak Lawn, IL

LIETUVOS POLITIKAI NE 
TEN KELIAUJA

Vakarų demokratijoje įprasta, 
kad pralaimėjęs rinkimus 
kandidatas antrą kartą rin
kėjams nebesiūlomas („nebeiš- 
keliamas” naudojant naująjį 
žargoną, vartojamą Lietuvoje), 
labai retai vėl siūloma už jį 
balsuoti ir dar rečiau jis būna, 
jeigu siūlomas, sėkmingas 
kandidatas rinkimuose. Partijos 
ieško naujų veidų, naujų 
politikų su naujomis idėjomis, 
su naujais pažadais, su šviežiais 
veidais, su naujomis pro
gramomis.

Apie tai reikėtų pagalvoti ir 
Lietuvos partijų vadovams, 
ruošiantis ateinantiems rin
kimams. Lietuvą kankina sunki 
liga. Ligos diagnozė gana 
aiškiai ir jau pralaimėjusių 
vadovų viešai ir išsamiai api
brėžta. Ligą nugalėti reikia ne 
tik gerų gydytojų (gaila, paty
rusių „politikos gydytojų” Lie
tuvoje beveik nėra ir kol kas 
trūksta net tinkamų „vaistų”).

Ar nevertėtų kai kurioms 
dominuojančioms partijoms opo
zicijoje, susirasti naujų, šviežių 
galvų ir pakeisti politinėje veik
loje, nors ir nusipelniusių, bet 
jau savo užduotį atlikusių, gal 
jau ir pavargusių (kartais ir 
nusibodusių) ir ypač jau praei
tyje pralaimėjusių partijų vado
vų.

Ar nebūtų geriau, jeigu 
politikai ir politikieriai 
važinėtų ne po Ameriką, bet po 
Lietuvą ir skleistų savo partijų 
programas tenykščiams tautie
čiams — balsuotojams, juos 
politiškai lavintų, patrauktų, 
informuotų ir paruoštų būsi
miems rinkimams? Taip jie 
daug daugiau pasitarnautų 
Lietuvai, o ne vien sau.

Ar ne vertingesnės ir svar
besnės būtų jų kelionės ne į 
Ameriką, bet į Skuodą, Plungę, 
Kupiškį, Šalčininkus, Marijam
polę, Klausučius, Eišiškes ar į 
Svėdasus? Pas balsuotojus, pas 
rinkėjus apšviesti juos ir paruoš

ti būsimiems rinkimams. Reikia 
ne vien skanduoti, kad valdžioje 
yra „ne taip”, bet siūlyti kon
krečias, naujas programas. 
Mano nuomone, tik tokiu būdu 
galima rinkimus laimėti ir 
Lietuvai realiai ateityje padėti.

Vytautas Plukas 
Santa Monica, CA

LABAI ĮDOMU

Turbūt pirmą kartą nuo to 
laiko, kai tapau „Draugo” skai
tytoja, esu taip susižavėjusi kas
dien spausdinama atkarpa. 
Jurgio Jankaus kūrinys tiesiog 
burte užbūrė ir, pasitaikius, kad 
negaunu laikraščio, „sienomis 
laipioju” belaukdama, norė
dama sužinoti, kas toliau atsi
tiko. Laukiu pabaigos ir tuo 
pačiu bijau, nes nenoriu Skirps- 
tūnui dar didesnių bėdų su
laukti. Valio rašytojas Jurgis 
Jankus!

Mirga Daugeliškytė 
Oak Park, IL

AUKOS, KURIOS 
NEPASIEKIA TIKSLO

Š.m. kovo 17 dienos „Drauge” 
skaitome pokalbį su St. Peters
burgo FL, Lietuvių fondo įgalio
tine Janina Gerdviliene.

Ji pareiškė, kad per pasku
tinius trejus metus atvykę iš 
Lietuvos kultūrininkai bei 
menininkai nusibodo ii' visi, su 
kuriais teko kalbėti, prašo neuž
miršti savo menininkų ir 
kultūrininkų, neužmiršti mūsų 
besimokančio jaunimo, lituanis
tinių mokyklų, nemesti pinigo į 
kiaurą maišą, kad sunkiai 
sukauptas pinigas neatsidurtų 
į lengvapėdiškai žarstomas 
rankas.

KĄ DARYTI, JEI
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei...

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite —
Mes galime jums padėti!
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių.

Kaip? Mes priklausome „The Inman 
Group” Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas:
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą.

1984 m. balandžio 13 d., Visagalio staiga pašauktas, Amži
nybėn iškeliavo mano mylimas Vyras, mūsų Tėvas, Brolis, 
Dėdė ir Žentas.

Branginant jo atminimą, už velionio sielą bus atna
šaujamos šv. Mišios: Douglas, Grand Rapids, MI ir Lemonte 
skirtingomis datomis. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje 
sekmadienį, balandžio 17 d. 11:15 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. Mišiose, pasimelsti kartu su mumis už a.a. Vincą, kurio 
mes niekuomet nepamiršime.

Tebeliudintys: žmona Elytė, sunūs Juozas ir Antanas 
su šeima bei kiti giminės.

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI NEŽIŪRINT NUOTOLIU?

Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A.fA.
Vet. gyd. ANTANUI MILAKNIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai HALI
NAI, dukrai VITAI MARKEVIČIENEI ir žentui 
ALBINUI bei anūkams MARIUI ir ZINAI.

Angelė ir Jonas Jadviršiai 
Lydia ir Mindaugas Griauzdės

CHICAGO PALOS HILLS
PETKUS & SON

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345

CICERO LEMONT

A.fA.
PRANUI VIRŠILAI

mirus, dukterį ZITĄ, sūnus PRANĄ ir JULIŲ ir jų 
šeimas užjaučiame ir kartu liūdime.

Šv. Antano lietuvių parapijos choras 
ir vadovas Detroite

Kad J. Gerdviliene pasakė 
daug teisybės, tą patvirtina ir 
tos pačios dienos „Draugas” 
pranešime iš Lietuvos, jog 
„bendraujant su išeivija”, įvai
rių organizacijų ir institucijų 
veikla nekoordinuojama ir skir
tos lėšos išskaidomos, panaudo
jamos neefektyviai.

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
balandžio 17 d., 9:15 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir prisiminti velionę Nijolę savo maldose.

Nuliūdę: vyras, vaikai, motina, broliai, jų šeimos ir kiti 
giminės.

Mirus
A.tA.

DR. LEONUI BAJORIŪNUI
giliame skausme likusią žmoną MARIJĄ, dukras 
GIEDRĘ ir DAIVĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Stasė ir Stepas Smalinskai

?• • • •

Mano supratimu, kur turima 
reikalo su pinigais, ten visuo
met yra pavojus, kad lėšos nepa
tenka ten, kur yra labiausiai 
reikalingos. Ir čia, ir ten dažnai 
lemia pavienių asmenų 
interesai.

Mano konkretus pasiūlymas 
yra mūsų didiesiems fondams

Tu buvai meilė,
Paguoda ir viltis,
O dabar ilsėkis
Ramybėj pas Broliuką ir Tėveli 
Ir lauk mūsų...

MIRTIES METINĖS

A.fA.
ZITOS NIJOLĖS 

ROSKO
MIKULSKYTĖS
Mirė 1993 m. balandžio 18 d.

steigti Lietuvoje pinigų paskirs
tymo kotrolės komisiją, prižiū
rint LB atstovybei Vilniuje. 
Norint, kad daugiau žmonės 
aukotų į mūsų fondus ir jais 
pasitikėtų, reikia būdų ir prie
monių tų lėšų paskirstymą ati
tinkamai kontroliuoti.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

A.tA.
IGNAS RĖVAS

Gyveno Justice, IL.
Mirė 1994 m. balandžio 9 d., sulaukęs 62 metų.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio kaime. 

Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Jo Alice, dukterys — Teresė, Dana, 

Kristina, seserys — seselės kazimierietės Ieva ir Juline bei 
kiti giminės Lietuvoje.

Velionis pašarvotas antradienį, balandžio 12 d. nuo 8 vai. 
ryto iki 10:30 vai. ryto Egan laidojimo namuose, 3700 W. 63 
St., Chicago.

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 12 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11:00 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, dukterys ir seserys.

Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 312-582-2000.

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

• Grand Coulee užtvanka, 
užtvenkusi Columbia upę, pra
dėjo gaminti elektrą Amerikos 
šiaurės vakarų vietovėms 1941 
m. kovo 18 d.

• Jeannette Rankin (R.
Montana) buvo pirmoji moteris 
1917 m. kovo 4 d. išrinkta į JAV 
Kongresą.

A.fA.
VINCAS

IZOKAITIS



6 DRAUGAS, antradienis, 1994 m. balandžio mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„PILĖNAI” LAUKIA MŪSŲ TALKOS

Kazimiera Škerienė yra pir
moji Draugo fondo narė, galin
ti laimėti naują vertingą dovaną 
— kelionę lėktuvu į Lietuvą ir 
atgal. Ji balandžio lld. įstojo į 
Draugo fondą su 200 dol. savo 
a.a. vyro Petro ketverių mirties 
metinių atminimui.

Lietuvos Šaulių sąjugos va
das Rimvydas Mintautas ir jo 
pavaduotojas Stasys Igna
tavičius, lydimi Edmundo Ven- 
giansko, praėjusį penktadienį 
aplankė „Draugą”. Svečiai yra 
atvykę į Šaulių sąjungos 
suvažiavimą, įvyksiantį Čika
goje šią savaitę.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
balandžio 19 d., 7:30 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Vakaro viešnia yra 
Marija Krauchunienė, kuri 
kalbės apie „Čikagos lietuvius 
vakar ir šiandien”. Po paskai
tos bus vaišės. Visi kuopos 
nariai raginami ir kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Balandžio 9 d. atskrenda pir
mas vaikas, priimtas gydytis 
San Francisco Shriners ligoni
nėje. 17 m. Viliją Lynikaitę 
globos „Lietuvos Vaikų vilties” 
San Francisco skyrius, kuriam 
vadovauja Vyga Dikinienė.

Dr. Antanas Razma, dabar
tinis JAV LB Garbės teismo 
pirmininkas, buvęs JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas ir 
daugelio LB Tarybų narys, 
Lietuvių fondo steigėjas ir LF 
Tarybų narys, kandidatuoja į 
ateinančio XIV JAV LB Tarybą 
Vidurio vakarų apygardos I ra
jone.

Naujos JAV LB Tarybos 
rinkimai per visas JAV LB apy
linkes bus balandžio 30 
gegužės 1 d. ir gegužės 7 ir 8 d. Į 
naują LB Tarybą reikės išrinkti 
60 asmenų iš pasiūlytų 87 kan
didatų. Vidurio vakarų apy
gardos I rajono kandidatų tarpe 
į naują LB Tarybą trejų metų 
kadencijai kandidatuoja 34 da
bartinės Tarybos nariai. Jų 
tarpe yra dr. Petras Kisielius, 
kuris bus išrinktas į pirmąją 
JAV LB Tarybą ir po to kiek
vieną kartą jis buvo perrinktas 
į naująją Tarybą. Jis yra vie
nintelis visų buvusių Tarybų 
narys, kuris su dideliu pasi
šventimu ir pareigingumu dir
bo ir dalyvavo visose Tarybų 
sesijose.

x Ateitininkų Fed. Fondui 
pastaruoju laiku atėjo ir vėl 
didesnių aukų: $1,000 Lev. ir 
Ed. Seibučiai, Lockport, IL; 
$500 Vitas Laniauskas, S.C.; po 
$100 dr. Vyt. Vygantas, TX; Ž. 
ir St. Rudys, VA; po $90 dr. A. 
ir M. Laucis, IL; M. Kaz
lauskienė, Canada; po $50 J. Ar
dys, OH, M. Bajorūnas, FL; J. 
Alb. Butvilai, IL; Fil. Černienė, 
IL, dr. V. Giriūnienė, Canada; 
A. ir A. Eivai, IL; kun. Kak
nevičius, Canada; dr. Vyt. ir D. 
Kisieliai, IL; dr. A. Juozevičie- 
nė, IL; J. M. Mikoniai, OH; Jul. 
Liutikienė, IL; R. ir Gertr. 
Šatai, FL; D. Vasys, IL; Pr. J. 
Zarankai, MI; M. Žigai-
tis-Gelažius, FL. Didelis AČIŪ!

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui— 

yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

„Pensininko” žurnalo de
šimtmetis bus švenčiamas 
balandžio 23 d., šeštadienį, 
„Seklyčioje”. Į šią šventę iš 
Kalifornijos atvyksta ir žurnalo 
redaktorius Karolis Milkovaitis. 
Jis per 10 metų žurnalą išau
gino ir subrandino, padarė jį 
įdomų, skaitomą kone visame 
lietuviškame pasaulyje. Žurnalo 
pasisekimą rodo tai, kad jo 
prenumeratos ne mažėja, bet 
didėja.

E. Chicago Medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo narių me
tinis susirinkimas bus balan
džio 17 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, 1390 W. 15th 
Avė., Gary, IN. Pradedamas 
11:30 vai.r. šv. Mišiomis už 
mirusius narius, o 12 vai. — 
susirinkimas. Visų narių daly
vavimas pageidaujamas. Turė- 
isime nutarti įstojimo į Draugo 
fondą klausimą ir daug kitokių 
veiklos reikalų.

„Šampano priešpiečius” 
ruošia Lietuvos vyčių 112 kuopa 
balandžio 24 d., 11 vai. r. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visas pelnas skiriamas 
šios lietuviškos parapijos rei
kalams. Kviečiama Čikagos 
visuomenė ir iš tolimesnių vie
tovių, o taip pat visi buvę para
pijiečiai, parapijos bičiuliai. 
Peter Kivenas parūpins muzi
ką. Daugiau informacijų galima 
gauti, paskambinus Julie Za- 
karkai 708-425-5015.

JAV LB Švietimo taryba
gavo padėkos laišką iš Alfonso 
Rudžio, Vilniaus vidurinės 
mokyklos „Lietuvių namai” 
direktoriaus. Mokykloje, įkur
toje 1990 m. mokslų metų pra
džioje, mokosi lietuvių kilmės 
vaikai, kurių tėvai buvo karo ir 
kitų vėjų nublokšti po visą 
buvusią sovietų imperiją. Direk
torius Švietimo tarybai dėkoja 
už reguliariai siunčiamą 
žurnalą „Eglutę”, iš kurio pra
dinukai išmoko eilėraščių meni
nei programai. Švietimo taryba 
taip pat siuntė Audros Kubiliū- 
tės knygos „Mįslingos kala
dėlės” egzempliorių. Knygą 
skaitys 7-8 klasės mokiniai. 
Direktorius Rudys atsiuntė 
Švietimo tarybos pirmininkei 
Reginai Kučienei nuotraukų iš 
mokyklos veiklos ir kvietimą 
apsilankyti mokykloje.

Kadangi į šio mėnesio ren
ginių kalendorių žinutė jau 
nebepateko, primename, kad 
Šv. Kazimiero seselių kasme
tinis festivalis bus ruošiamas 
liepos 10 d. vienuolyno sode. 
Kviečiame tai pasižymėti savo 
kalendoriuose.

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les- 
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

Kovo 18 d. „Drauge” lankėsi antroji Lietuvos žiniasklaidos žurnalistų grupė, globojama GT In
ternational kelionių firmos. Iš kairės: Edmundas Ganušauskas, „Lietuvos ryto” atstovas; Audrius 
Lingys — „Respublika”; Aurelija Malakauskaitė — Lietuvos TV; Lina Pečeliūnienė — „Lietuvos 
aidas”; Algis Grigas — GT International firmos prez.; Danutė Bindokienė — „Draugas”; Domas 
Šniukas — „Tiesos” redaktorius; Violeta Kleinienė — GT International tarnautoja; Alvydas Lau
rinavičius — TV filmuotojas.

Jaunimo tautinis ansamb
lis „Grandis” maloniai prašo at
vykti į jo rengiamą tautinių 
šokių koncertą balandžio 16 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Bus ne tik proga pasi
džiaugti gražiais, vikriai atlie
kamais tautiniais šokiais, bet ir 
linksmai praleisti vakarą su 
lietuvišku jaunimu. Ypač būtų 
malonu, jei buvusieji grandie- 
čiai tą vakarą susirinktų į salę 
—juk metų eigoje jų buvo tikrai 
nemažai! Visus kviečiame, visų 
laukiame.

Kristina Bacevičiūtė modeliuoja 
„vėjuotus pavasario” rūbelius Mon
tessori mokyklėlių madų parodoje ko
vo 13 d. Lexington House patalpose.

Nuotr. B. Skvirblio

x „Žiburėlio” Montessori 
mokyklėlės apžiūrėjimas ba
landžio 17 d., sekmadienį 10 v.r. 
— 1 v. p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. Laukiame naujų 
mokinukų, kuriems jau suėjo ar 
greitai sueis 3 metai. Mokyklėlė 
veikia 5 dienas savaitėje. Malo
niai kviečiame visuomenę, o 
ypač šeimas su mažamečiais 
vaikais, aplankyti „Žiburėlio” 
mokyklėlės patalpas, susi
pažinti su montessorine aplinka 
ir pasitarti su mokyklėlės 
vedėja Danute Dirvoniene dėl 
registracijos ateinantiems 
mokso metams. Su klausimais 
skambinti „Žiburėliui” (708) 
257-8891.

(sk)
x Vysk. Paulius Baltakis, 

jau treti metai remia našlaitį 
Lietuvoje. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas dėkoja gerb. 
Vyskupui našlaičio vardu už jo 
gerą širdį ir rūpestį Lietuvos 
vaikais. O Lietuvos našlaičių 
komitetas, vadovaujamas 
Gražinos Landsbergienės, labai 
skrupulingai rūpinasi, kad pini
gai pasiektų vaikus tvarkingai 
ir laiku.

(sk)

GT INTERNATIONAL
LIETUVOS SPAUDOJE

Kovo mėn. GT International 
kelionių agentūros ir jos prez. 
Algio Grigo pastangomis į Čika
gą buvo pakviestos dvi grupės 
Lietuvos žiniasklaidos žurnalis
tų, kad jie patys susipažintų, o 
vėliau savo skaitytojus ir TV 
žiūrovus galėtų supažindinti su 
šio Amerikos didmiesčio įžymy
bėmis, tuo būdu skatinant

JAV LB Tarybos narių 
pareigos yra labai svarbios ir 
atsakingos. Pagal JAV Lietuvių 
Bendruomenės inkorporavimo 
dokumentus ir JAV Federalinės 
valdžios bei Illinois valstijos 
įstatymus (JAV LB yra inkorpo
ruota Illinois valstijoje kaip 
pelno nesiekianti korporacija) 
visi Tarybos nariai yra direk
toriai, kurie asmeniškai ir visi 
kartu atsako už teisingą, tvar
kingą ir gerą JAV LB korpo
racijos reikalų tvarkymą, 
priežiūrą ir atskaitomybę. JAV 
LB Taryba nustato JAV LB 
veiklos kryptį bei veiklos būdus 
ir jų vykdymą pagal Tarybos 
nutarimus paveda Tarybos iš
rinktam Krašto valdybos pirmi
ninkui ir jo valdybai. JAV LB 
įstatai ir taisyklės daugiau ir 
detaliau paaiškina JAV LB 
tikslus, safitvarką, veiklos sri
tis, kompetencijas, apylinkių 
svarbą. Šiuos įstatus ir taisykles 
keisti gali tik JAV LB Taryba, 
laikydamasi griežtų keitimo 
nuostatų.

Dr. Tomo Remeikio kny
gos „Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945-1980” ir dr. 
Leono Sabaliūno knygos „Li
thuania in Crisis” dviejų eg
zempliorių labai prireikė moks
lininkams Italijoje ir Japonijoje. 
Knygų rinkoje — net ir didžiau
siame „Draugo” knygyne — jų 
nebėra. Kas galėtų jas paauko
ti, prašomi pranešti (arba at
siųsti) Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui, 5600 S. Cla
remont, Chicago, IL 60636, ar
ba tel. 312-434-4545.

Balzeko muziejaus Moterų gildijos madų parodos rengimo komitetas. Sėdi 
iš kairės: M. Krauchunienė, kom. pirm. Ruth Hoffman, Gildijos pirm. S. 
Žukaitė; stovi: I. Norbutienė, L. Gedwill, O. Landon ir F. Simanonienė.

Nuotr. Jono Kuprio

daugiau turistinio pobūdžio 
kelionių iš Lietuvos (žinoma, 
pasinaudojant GT International 
firmos paslaugomis ir Lufthan
sa oro linija). A. Grigas pasi
rūpino, kad Lietuvos žurnalistai 
turėtų progų pamatyti ir Čika
gos lietuvių svarbesnes veiklos 
apraiškas, aplankyti įstaigas.

Pakviestųjų į Čikagą svečių iš 
Lietuvos tarpe buvo „Lietuvos 
aido”, „Gimtojo krašto”, „Lietu
vos ryto”, „Vakarinių 
naujienų”, „Respublikos”, 
„Tiesos”, Lietuvos televizijos at
stovai, su kuriais susipažinti ir 
pasikalbėti buvo proga ir 
„Drauge”, ir Jaunimo centre, ir 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Kadangi turistinės 
kelionės iš Lietuvos kol kas 
nėra per daug dažnos (Lietuva 
mieliau laukia svečių — ir jų 
valiutos — iš užsienio), o žmonės 
į visokias agentūras, tarpinin
kaujančias, planuojant tokias 
keliones, žiūri su neslepiamu 
nepasitikėjimu, užsilikusiu iš 
okupacijos metų, GT Interna
tional tikslas ir buvo tą nepasi
tikėjimą išsklaidyti teigiama in
formacija.

Š.m. kovo 25 d. „Lietuvos 
aide” Lina Pečeliūnienė, atsto
vavusi savo dienraščiui antroje 
žurnalistų grupėje, plačiai 
aprašo GT International 
kelionių firmą ir jos prez. A. Gri
gą. Tai labai pozityvus, 
reklaminis reportažas, kurio ir 
buvo siekta, sudarant progą ži
niasklaidos atstovams ap
silankyti Amerikoje.

A.P.

VILIOJANTIS RENGINYS
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus Moterų gildijos tra
dicinė madų paroda, pietūs, 
naujos valdybos ir direktorių 
pristatymas bus šeštadienį, 
balandžio 16 d., Palos Country 
Club atnaujintoje salėje, 131st 
ir Southwest Hwy., Palos Park, 
IL. August Max Woman ir 
Casual Corner parodys ma
dingus pavasario drabužius. 
Taipgi bus pristatyta Gildijos 
1994-1995 m. valdyba, kurią

Talka būna įvairi: darbu, 
inigine auka ir geru žodžiu, 
iuo metu Lietuvių operai labai

reikalinga finansinė parama.
Lietuvių opera yra dėkinga 

tiems, kurie šių metų „Pilėnų” 
operos pastatymą jau parėmė 
laimėjimų vajaus metu praeitą 
rudenį. Į talką atėjo jau ir 
gražus būrys stambesniųjų Lie
tuvių operos mecenatų. Jų svari 
parama papildo šiuo metu labai 
greitai tuštėjantį iždą, nes, kad 
ir kaip taupiai besiverstum, 
išlaidų susidaro daug ir jų iš
vengti neįmanoma. Tikėkim,į 
kad ir daugiau aukų ateis iš 
kitų operos bičiulių. Labai 
laukiama į Lietuvių operos 
rėmėjų šeimą įsijungiant naujų 
mecenatų, ypač jaunesniąją lie
tuvių profesionalų kartą. Kas
met lojalioji vyresniųjų aukoto
jų ir operos lankytojų karta 
mažėja. Būtų gražu, kad vis la
biau savo tėvų pėdomis pasektų 
jų įpėdiniai ir aktyviai įsijungtų 
pinigine auka bei darbu į lietu
viškos kultūros palaikymo barą 
išeivijoje.

Lietuvių operos valdyba ir 
choro nariai bendram labui 
aukoja savo darbą ir laiką, o ir 
pinigų nemažai išleidžia, dides
nę metų dalį važinėdami du kar
tus per savaitę ir dažniau į 
repeticijas, kai kurie gan ilgas 
distancijas, iš Indianos ar 
Michigano. Jie planuoja ir dir
ba be pertrūkio, norėdami, kad 
šiemetinis operos spektaklis 
išsiskirtų iš kitų ne tik turiniu, 
bet ir aukšto lygio meniniu pa
statymu. Solistai, muzikinis 
choro paruošimas, dekoracijos it 
sceninis režisieriaus Elegijaus 
Domarko operos pristatymas, 
tikrai paliks žiūrovams ilgalaikį 
įspūdį.

sudaro pirm. Scottie Žukaitė, 
vicfpirm. Lillian Gedwill, Ruth 
Hoffman ir Olga Landon, sekr. 
Eva Insley, ižd. Maryan Moore, 
koresp. sekr. Eleanor Jaskunas 
ir patarėja Mary Stibio.

Renginio komiteto pirm. Ruth 
Hoffman ir jos pagalbininkės 
kviečia viešnias ir svečius at
silankyti geros nuotaikos popie
tėje. Pasisvečiavimas 11:30 vai.; 
pietūs 12:30 vai. Vietos rezer
vuojamos, skambinant Irenai 
Norbutienei 312-585-3727 ar 
Eugenijai Rhodes 312-779-4311.

M. Krauchunienė
. JAPONĖS MEILĖ 

LIETUVAI
Prof. dr. Satchiko Hatanaka, 

Lietuvą pamilusi japonė, pra
nešė Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro pirmininkui prof. dr. 
Jonui Račkauskui, kad ji savo 
tėvynėje ruošiasi steigti 
Japonų-lietuvių kultūros drau
giją. Šiose pastangose jai 
talkina prof. Murata, lietuvių 
kalbos specialistas, ir kiti trys 
mokslininkai. Iniciatorė numa
to, kad draugijai priklausys 
25-30 japonų kultūrininkų, 
kurie domisi Lietuva.

Prof. Račkausko žiniomis, 
draugijos įsteigimas turėtų 
padidinti Japonijos valdžios 
teikiamą paramą Lietuvos 
kultūros įstaigoms. Pirmoji 
literatūros siunta (anglų kalba) 
iš Japan Foundation, profesorės 
Hatanaka pastangomis, jau yra 
pakeliui į Mažvydo valstybinę 
biblioteką ir Vilniaus universi
teto biblioteką.

Jau tris kartus aplankiusi 
Lietuvą bei pasisėmusi ten ne
randamų duomenų LTSC rinki
niuose, prof. Hatanaka rašo 
knygą apie lietuvių tautą 
japoniškai. Ji numato autorinį 
honorarą skirti steigiamajai 
draugijai, kad tuo būdu padėtų 
Lietuvai. Ji yra antropologijos 
profesorė Chubu universiteto 
Tarptautinių studijų kolegijoje, 
Kasugai mieste.

Arūnas Zailskas

• Šv. Patriko diena Čikagoje 
pirmą kartą iškilmingai švęsta 
1843 m. kovo 17 d.

Lietuvių opera tikisi ir laukia 
gausaus žiūrovų skaičiaus, ne 
vien iš Čikagos ir jos apylinkių, 
bet ir tolimesnių vietovių, o taip 
pat prašo ir finansinės paramos 
šiam neeiliniam lietuviškos kul
tūros išeivijoje renginiui įgyven
dinti — kompozitoriaus Vytauto 
Klovos „Pilėnų” operos pastaty
mui, sekmadienį, balandžio 17 
dieną, Morton aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje.

J. K.

IŠ ARTI IR TOLI

JAV

Gintė Damušytė ir Darius 
Sužiedėlis ateinantį sekma
dienį išskrenda į Afriką kartu 
su Jungtinių Tautų organiza
cijos grupe stebėti ten vyk
siančius rinkimus, kad jie vyktų 
legaliai ir tvarkingai.

LIETUVA DAR YRA 
PAVOJUJE

„Observation Balloon” žinia
raštis, seniausias Michigan 
valstijoje, leidžiamas Bradford 
G. White, yra perspausdinamas 
Lansing ir Grand Rapids dien
raščiuose, o taip pat „Detroit 
Legal News” dienraštyje. Nors 
š.m. balandžio 4 d. numeryje yra 
dvi faktiškos klaidos: apie 
Vytautą Landsbergį (jam ne 50, 
62 metai amžiaus) ir apie rusų 
kariuomenės buvimą Lietuvoje 
(ji jau išvesta pernai rugpjūčio 
pabaigoje), tačiau labai taikliai 
pasakyta, jog Lietuva yra pa
vojuje, o JAV nesidomi Baltijos 
kraštų laisvės reikalais. V. 
Landsbergis padarė gerą įspūdį 
įtakingam žurnalistui Bradford 
G. White, kuris yra populiarus 
politikų tarpe.

Saulius Šimoliūnas

SUSIRINKIMAS IR BLYNAI
Gegužės 1 d., sekmadienį, pra

dedant 1 vai. po pietų Colorado 
Lietuvių bendruomenės apy
linkė ruošia pavasarinį susi
rinkimą ir lietuviškų bulvinių 
blynų pietus Knolls West 
Center salėje. Bendruomenės 
nariai turės progą valdybai pa
reikšti savo pageidavimus, o 
taip pat grąžinti LB tarybos 
rinkimų balsavimo korteles. 
Kurie kortelių negavę paštu, 
galės jas gauti ir balsuoti susi
rinkimo metu.

„LIEPSNOS-AUŠRINĖS”
PAVASARINĖ PUOTA
Elizabeth, NJ, veikianti tau

tinių šokių grupė „Liepsna-Auš- 
rinė” rengia pavasario puotą 
balandžio 24 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų, Švento Petro ir 
Povilo parapijos salėje.

PAKEISTAS ADRESAS
Vokietijos paštas 1993 metais 

prenumeravo visų savo krašto 
vietovių pavadinimus. Vasario 
16 gimnazijos, Vokietijos LB 
(taigi ir INFORMACIJŲ) 
adresas buvo D-6840 Lampert- 
heim-Huttenfeld 4. Dabartinis 
adresas: D-68623 Lamper- 
theim.

Visus laiškus ir spaudą malo
niai prašome siųsti nauju ad
resu.

WORCESTER, MA

Šv. Kazimiero parapija,
Worcester, Massachusets, šįmet 
mini savo 100 metų gyvavimo 
sukaktį. Iš šios parapijos yra 
kilę daug veiklių ankstyvesnės 
kartos lietuvių. Parapijos 100 
metų gyvavimo ir veiklos is
torinę apžvalgą pavesta 
parašyti veikliai parapijietei ir 
Worcesterio lietuviškos veiklos 
korespondentei Janinai 
Miliauskienei.




